
MR 1e Van der Huchtschool
29 november 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

● PMR Suzanne Magdelijns

● PMR Sanne Okkerse

A: Overlegvergadering

1. Opening, taart & vaststelling agenda

- mededelingen Annalies

- mededelingen vanuit de BAC

Bespreken

10 min

≤19.40

2. Actielijst vorige vergaderingen

Opgemerkt wordt dat actiepunt over inhalen achterstanden
aandacht behoeft. Op agenda  volgend overleg.

Bespreken

5 min

≤19.45

3. Plan van aanpak RI&E

Veel punten kunnen in jaarplanning van conciërge worden
opgenomen. Bewustwording en bijv. brandoefeningen moeten wel
weer jaarlijks gebeuren.

Advies

15 min

≤20.00

4. Begroting 2023 & 2023-2024

Er zijn twee kolommen; eentje gaat over de verdeling van de gelden
in kalenderjaar 2023 en eentje die het schooljaar 2023/2024
behandelt. Posten zijn anders dan in eerdere jaren (3 linker
kolommen) daar waar er sprake is van hogere verwachte uitgaven
(eg energie) en dan houd je gelden over die je in vacatureruimte
kunt steken.

Rijksbijdrage wordt lager ivm nieuwe bekostiging. Bestuur spreekt
reserves aan ter overbrugging.

Vacatureruimte is inclusief NPO gelden.

Soms zijn bedragen op verkeerde posten geboekt. De
verzamelbedragen zijn leidend. Het tekort is afgesproken binnen het
bestuur.

Instemmingsverzoek

20 min

≤20.20

5. AC begroting

Kritisch blijven dat de uitgaven leerlinggerelateerd zijn.

Post schoolreisjes hogen we op naar 9000 euro.

De MR stemt in met de begroting.

Instemming

15min

≤20.35

6. Organisatie ouderraadpleging rooster & vakantieplanning Bespreking

10min

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vg74NLPq_DgnpMYS1gJTgjkfeH9a6npg1rfXrZFARQo/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1STM_PV0hGFFqvK_sOnRDXtKg419j_9Lt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11M5bBXATGgQmlbJlMmT8SExFRQWpEpVs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1PJNkPBQ6Jegc3a0XnE5F9t_GH3dsDL-6/view?usp=share_link


Ouderraadpleging over vakantieplanning gaan we als eerste
oppakken. De OMR weet dan beter wat de achterban wil bij
instemming vakantierooster in april. Zie actielijst.

≤20.45

7. 3 regels van Joris

- Iets over de RI&E
- traktatie (zie rondvraag)

Bespreken

5 min

≤20.50

8. Rondvraag en sluiting

- traktatiebeleid - Graag opnemen in regels van Joris dat
trakteren geen cadeautjes uitdelen is en het liefst een
gezonde versnapering.

- We nemen afscheid van Annalies met een gepast cadeau.

Bespreken

5 min

≤20.55

B: Vergadering MR

1. Opening en vaststelling agenda

- NPO
- Begroting 23/24,

instemmingsverzoek vragen met laatste versie.
-

5 min

≤21.00

2. Binnengekomen post & mail 5 min

≤21.05

3. Rondvraag en afsluiting

Besproken RI&E is nu alleen gericht op gebouw. Niet op welbevinden
van Personeel. Daar is een andere vragenlijst voor.

Iemand voor MR start cursus?

GMR heeft met Raad van Toezicht kennisgemaakt tijdens een leuke
ontmoeting. Heel zinnig.

5 min

≤21.10


