
MR 1e Van der Huchtschool
3 november 2021
20.00– 21:30 uur

Aanwezig:

● Geert Demage (voorzitter)

● Nienke Steinitz (secretaris)

● Ingrid Jansen

● Pauline Hilderink (notulist)

● Annalies Warnaars (directeur) – overlegvergadering

● Eva Smink (Nieuw lid)

● Joris Borst (Nieuw lid)

Afwezig:

● Mieke Klein Goldewijk

● Stevie van Buuren

● Jordi Butterhoff

A: Overlegvergadering

1. Opening en vaststelling agenda

- Welkom nieuwe leden
- Update Covid

Beleid nu om ook broertjes en zusjes thuis te houden,
tenzij zoweleerling. uit groep 7 / 8  negatief getest is,
broertje/zusje negatief getest is en de kinderen geen
symptomen hebben.
Leerkracht geeft waar het kan online onderwijs.

- Update vacatures
Groep 5 per 1/12 op ma/di ingevuld. In dec. ook de rest
van de week.
Tijdelijke vacature (tijdens verlof)  woe/do/vrij in groep 5
nog niet ingevuld.
Na de zomervakantie ook een nieuwe IB’er ‘nodig’: nu
intern uitgezet. Bij geen reactie per december extern
uitzetten.

Bespreken

5min

2. Actielijst vorige vergaderingen Bespreken

5 min

3. Informatievoorziening ouders omtrent schooljaar
(inloopmomenten)
Eerst voortgangsgesprekken (in nov). Dan rond feb bij de kleuters
een informatieavond. Groep 3 wil graag nog een informatieavond
specifiek voor lezen. Groep 7 / 8 hebben hem al gehad omtrent de
weg richting middelbare school.
We kunnen ouders nog wel even herinneren aan de groepspagina’s
op de website waar veel informatie omtrent de werkwijze en vakken
op staat voor de betreffende groep.

Bespreken

5 min

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JWrcKNaS8sZEAeknBV8jFhUqiVvEDai8LXv4FzaVpt8/edit#gid=1542983224


4. Planning vergaderdata voor het gehele schooljaar incl.
Brainstormsessie + etentje
(vergaderingen starten 19.30)
- Etentje: dinsdag 18 januari
- Vergadering Dinsdag 1 februari
- Vergadering Dinsdag 29 maart
- Brainstorm Dinsdag 17 mei (met pizza) (proberen start om 17u)
- Vergadering DInsdag 14 juni
Extra brainstormsessie omtrent werving van nieuwe leerkrachten: 24
november 20.00u→ Joris & Eva maken een opzet voor de invulling
van de brainstorm. Annalies stuurt in de Nieuwsbrief de vraag uit
naar ouders; Joris levert hiervoor tekst aan.

bespreken

15 min

5. 3 regels van…
1). De huidige Corona-situatie op school is besproken. Helaas zijn er

twee klassen in thuis-quarantaine.

2). De huidige stand van vacatures en de moeilijkheden rondom het

werven  van nieuwe leerkrachten is besproken. Dus mocht u nog een

leerkracht weten, of wilt u zelf het onderwijs in: weet ons te vinden!

3). Er is gekeken naar mogelijkheden voor een informatieavond voor

ouders. We komen hier in het nieuwe jaar op terug.

Bespreken

5 min

6. Rondvraag en sluiting

Geen rondvraag.

Bespreken

5 min

B: Vergadering MR

1. Opening en vaststelling agenda

- Onderwerpen nieuwe leden
- Scholing MR Start

Geert vraagt Jordi naar de stippenkaart bij VOO
- MR mail

Nienke krijgt deze mail binnen. Als het nodig is,
deelt zij deze met de oudergeleding. Of met de
gehele MR.

- Rollen
- Voorzitter (Geert)
- Secretaris (Nienke)
- Penningmeester (Joris) (kan altijd

expertise vragen bij Josée, vrouw Eva).
- Communicatie (Joris)
- Afvaardiging GMR (Eva)

5 min

2. Binnengekomen post & mail

Geen.

5 min

3. Rondvraag en afsluiting

Eva en Joris stellen zich nog even wat uitgebreider voor.

5 min


