
Concept Notulen MR vergadering 2 Derde van der Huchtschool schooljaar 2022-2023

Datum: maandag 28 november 2021 - starttijd 19.30 uur - eindtijd: 21.30 uur
locatie: lokaal groep 8

Aanwezig: Wietse Kramer (voorzitter), Margret de Rooij-Hagen, Jeen van Arkel, Dik Luschen, Sandra
Frederiks, Geertrui Meinema en
Afwezig: Daphne Schillemans – van Weijen (secretaris)

Agenda:

Agendapunt Wie Doel
(meningvormend/
besluitvormend-adviserend/
besluitvormend-instemmend/
informerend)

Opening Voorzitter

Notulen Voorzitter besluitvormend-instemmend

Post Voorzitter informerend

Mededelingen:
Ouders
Team

Voorzitter informerend

Margret heeft 1e GMR vergadering bijgewoond en is ook meteen voorzitter geworden.
Kennismaking.
Team: sintversieravond geweest. Studiedag komt eraan: woordenschat, crea en (inrichting vd)
ondersteuning. Pietentoneel is geweest. Kerstmis met ontvangst van ouders glühwein, warme
choco en inzameling tbv Voedselbank

Mededelingen
Directie + Corona update

Directie informerend

1e vdH krijgt een nieuwe directeur, een mevrouw. Komt per 1 feb.
Corona: tot vorige week nagenoeg niks, lrkr, leerling in groep 1, voorlopig alleen daar.
Efteling oriëntatievraag: wat mag dat kosten tov budget? wanneer is het het waard? Efteling was
lustrumgebonden. Andere plekken buiten Soest zijn ook aantrekkelijk. Leuk is wel: met alle
groepen, dus ook kleuters.
Aansluitend: logeren op school. Staat in de jaarplanning.
Lange teamvergadering in januari oa over schrijfonderwijs met hulp van dhr. Thurlings

Begroting school/stichting +
BFP

Directie informerend
akkoord/advies financieel deel

- Collega miste bij begroting de realisatie. Als er tov vorige begrotingen geen grote
verschillen zijn, mag men aannemen dat dat geen meerwaarde zou hebben. Dik had die er
wel bij.

- 3e vd Hucht spreidt de NPO-gelden over 3 á 4 jaar. Strategie is dan ervoor zorgen dat we



terugkeren naar de oude situatie, bijv. eigen collega’s weer gym laten geven.
- Hogere energiekosten gaan uiteindelijk tkv personeel; januari ‘23 nieuw contract, is reëel

begroot.
- Afschrijving kosten installaties: luchtvervangingssysteem.
- Het vervangingsfonds gaat ophouden te bestaan.
- 3e mag een tekort van een ton oplopen, omdat stichtingsreserve te hoog is.

MR geeft akkoord op begroting van de 3e, zie besluitenlijst.

Ambitiegesprek MR Voorzitter meningvormend

Tav MR of tav school:
- Schoolplan: Opgelopen corona-achterstanden bestaan zeker. Didactisch, maar ook qua

ontwikkeling. Ambitie: kun je dat zichtbaar maken? Liggen er kansen bij de aansluiting
PO/VO?

- MR: Populatie
- MR: Zichtbaarheid MR
- Schoolplan: Duurzame school

Overblijven Voorzitter/directie meningvormend

Bespreking houdbaarheid huidige invulling van het overblijven op school en de mogelijke overstap
naar een continurooster of andere oplossing.

Bijwerken actie- en besluitenlijst

Wietse neemt ambitiegesprekspunten tav MR op in jaarplan
Akkoord op begroting, zie onder

Rondvraag

Aanvang MR-vergadering 19.00 is een optie. Daphne raadplegen.
Wietse: moet de MR iets met de google en privacy meldingen? Nee

Doorlopende actielijst

Vergadering Wanneer Wat Wie

04-10-21 Binnen 3
weken

Begroting MR 2021-2022
delen met Dik

Margret

04-10-21 Zo snel als
mogelijk

Notulen van vergadering
op de website zetten

Heleen

Doorlopende besluitenlijst

Vergadering Besluit

04-10-21 De MR heeft decharge verleend voor de AC gelden 2020-2021.

04-10-21 De MR heeft de statuten & het huishoudelijk reglement 2021-2022
goedgekeurd.



04-10-21 De MR heeft het MR jaarverslag voor 2020-2021 goedgekeurd.

04-10-21 De MR heeft decharge verleend voor de AC gelden 2020-2021.

28-11-22 MR geeft akkoord op begroting van de 3e 2023 (die van 2023-2024 uiterlijk
per 1 mei - Daphne, svp agenderen).


