
MR 1e Van der Huchtschool
14 juni 2022
19.30– 21:30 uur

Aanwezig

● Annalies Warnaars (directeur) – overlegvergadering

● OMR Geert Demage (voorzitter)

● OMR Nienke Steinitz (secretaris)

● OMR Eva Smink

● OMR Joris Borst

● PMR Jacqueline Siebbeles (nieuw)

● PMR Pauline Hilderink (laatste keer)

Afwezig

● PMR Mieke Klein Goldewijk

● PMR Ingrid Jansen (laatste keer)

● PMR Suzanne Magdelijns (nieuw)

● PMR Sanne Okkerse (Nieuw)

A: Overlegvergadering

1. Opening en vaststelling agenda

- Mededelingen Annalies

Bespreken

10 min

2. Actielijst vorige vergaderingen Bespreken

5 min

3. Terugblik brainstormsessie

Fijn om kennis te maken met (een deel) van de nieuwe PMR.
Volgend schooljaar komt er weer een nieuwe brainstorm om te
kijken naar de wensen/richtlijnen van schooljaar 22/23.

Bespreken

10min

4. Vraag pestbeleid vanuit de oudergeleding

Anti-pestprotocol en anti-pestcoördinator zijn aanwezig op school.
Leerkrachten zijn zorgvuldig, de incidenten worden vastgelegd in een
leerlingvolgsysteem, leerkrachten dragen ook de mogelijke pest
gedragingen in de groep over  naar volgend schooljaar.

Bespreking

10 min

5. Jaarlijks terugkerende agendapunten

Overzicht van alle agendapunten en de verdeling hiervan over de
verschillende MR vergaderingen in het jaar.

Bespreken

10 min

6. 3 regels van Joris Bespreken

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg74NLPq_DgnpMYS1gJTgjkfeH9a6npg1rfXrZFARQo/edit?usp=sharing


1. We hebben stilgestaan bij het Anti-pestprotocol. Wil je hier meer

over weten, bekijk dan het protocol op de website. Ga naar Praktisch

> Handig > Protocollen. Je eerste aanspreekpunt is de leerkracht van

je kind.

2. De planning voor komend jaar is besproken. Hierop wordt de

agenda voor elke MR-vergadering vooruit gepland en is voor

iedereen inzichtelijk wat wanneer besproken wordt. Staat er een

punt bij waar je meer over wil weten, neem dan contact met ons op!

3. De formatie voor het nieuwe schooljaar is moeilijker dan andere

jaren en er worden nog volop gesprekken gevoerd. Zodra het bekend

is, wordt deze met jullie gedeeld.

5 min

7. Rondvraag en sluiting

1e MR vergadering 22/23 woensdag 21 september

Bespreken

B: Vergadering MR

1. Opening en vaststelling agenda 5 min

2. Rolverdeling MR

Verplaatst naar volgende vergadering, in het nieuwe schooljaar.

15 min

3. Ingekomen documenten vanuit de GMR om input te verkrijgen
vanuit de MR

Voorstel bestuursformatieplan en begroting beide vast te stellen in
najaar

Allocatiemodel van der Huchtscholen

30 min

4. Binnengekomen post & mail 5 min

5. Rondvraag en afsluiting 5 min

https://drive.google.com/file/d/1ZOtlcuTq19Hv3yk1Tbm9c8kxj4xA7kyU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ZOtlcuTq19Hv3yk1Tbm9c8kxj4xA7kyU/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1_SQFIQNBtH8uNgdZTsWcM2XfaLWiTIuz/view?usp=drivesdk

