Notulen MR-vergadering Prins Hendrikschool
Datum: 19 mei 2021
15.00 – 16.00 uur: deel 1 voor MR + genodigden
16.00 – 17.00 uur: deel 2 MR leden
Voorzitter: EK
Notulist: ES
Aanwezig: EK, MV, JV, SB, AW en ES
Agenda deel 1:
1. Vaststellen agenda
EK heet ons van harte welkom. Het bespreken van het werven van de nieuwe leden
doen we tijdens het eerste deel van de vergadering bij punt 6.
2. Goedkeuring vorige notulen 14 maart 2021
Informatief
SB komt terug op het punt over het breinleren. EK ligt het punt toe. Het is nu niet
meer te organiseren en zal daarom niet lukken. Wel zit SB na te denken over een
inhoudelijke ouderavond over bijvoorbeeld het belang van het thuis lezen.
De notulen zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen GMR/Bestuur
Informatief
AW: De vorige vergadering ging over het functiehuis. Hierin worden de functies van
alle leden van de stichting beschreven, zoals leerkrachten en directie.
De formatie binnen de stichting is besproken.
4. Mededelingen schoolzaken
Informatief
➢ Pestprotocol
SB licht het doel van het protocol toe en geeft aan dat het goed is om dit weer
aan te scherpen binnen het team. Voor de bovenbouw zijn er twee formulieren
om in te vullen als er iets is gebeurd.
AW vraagt of het document naar ouders wordt doorgestuurd. SB geeft aan dat
dit aan het begin van het schooljaar wordt besproken door de
groepsleerkracht met de ouders tijdens de kennismakingsavond. Daarnaast
wordt het op de website gezet. Er wordt afgesproken dat er wordt gemaild dat
dit protocol is opgesteld en dat het te vinden is op de website.
➢ Groepsverdeling en extra inzet
Er is een budget beschikbaar voor vijf groepen. Groep 7 en 8 zullen apart
komen, de rest van de groepen komt in een combigroep.
Groep 3/4 is een pittige combinatie en vraagt daarom extra inzet. Hier zal een
deel van het NPO-geld op ingezet worden. Op deze manier kunnen de
groepen 3 en 4 af en toe een aparte ochtend les krijgen.
Voor de extra inzetbaarheid is gekozen voor de ltl-klas, vierkeerwijzer, adjunct
en ib. Dit zal allemaal voor 0,1 zijn, dus een halve dag.
➢ Herhuisvesting
Er is een akkoord met de Prop. We krijgen boven 5 lokalen en houden ook het
lokaal in de Kleine Garve. SB heeft dit gedeeld in de nieuwsbrief.
SB is nu aan het kijken hoe de verhuizing georganiseerd moet worden, want
de planning is om dit aan het einde van de zomervakantie rond te hebben. Het
verhuizen van materialen, zoals tafels en stoelen, zal in de laatste schoolweek
of eerste vakantieweek gebeuren.

➢ NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
De concrete toezegging komt nog. Voor komend schooljaar zal het
waarschijnlijk 700 euro per leerling zijn. SB gaat met het team bekijken hoe we
het bedrag van zo’n 70.000 euro zullen inzetten. De keuzes die het team hier
in wil maken, zullen ook met de mr worden besproken.
Hierop aansluitend moet er met team ook gekozen worden wie wat gaat doen.
Wie doet welke groepen en wie doet welke extra taken?
➢ Voortgang
We zijn in afwachting van de uitslag van de IEP.
We zijn blij dat de kinderen weer gemixt mogen spelen op het schoolplein.
Leerkrachten hebben hierdoor weer pauze.
De ltl-klas begint weer.
Het dragen van mondkapjes voor ouders op het schoolplein schaffen we af.
Het dragen van mondkapjes voor groep 7 en 8 houden we aan tot minimaal
de zomervakantie.
De aangepaste schooltijden houden we ook aan tot minimaal de
zomervakantie.
5. Mededelingen ouderraad
➢ Notulen 18 mei
De vergadering is gisteren geweest. De notulen hebben we nog niet
ontvangen.
EK geeft aan dat de or graag de notulen van de mr wil ontvangen. SB geeft
aan dat op haar vorige school de notulen van de mr na een aantal weken op
het prikbord kwamen te hangen. JV gaat uitzoeken wat er kan en mag.
Voorstel van EK is om de notulen openbaar te maken als ze tijdens de
volgende vergadering zijn goedgekeurd.
6. Actielijst
JH heeft zich bij EK gemeld om nieuw lid te willen worden. JH wordt uitgenodigd voor
de eerstvolgende mr-vergadering. EK doet volgend jaar nog een overbruggingsjaar.
7. Planning volgende MR-vergadering
De volgende vergadering plannen we op 16 juni 20:00. Ook deze vergadering zal nog
digitaal plaats vinden. We nodigen JH uit voor de eerste vergadering in september en
MV komt dan nog afscheid nemen.
8. Rondvraag deel 1
AW: Is de personeelsbezetting van de groepen al bekend? Wanneer komt deze naar
buiten? SB verwacht hier eind juni mee klaar te zijn. De verdeling van de vijf groepen
wordt morgen al wel in de nieuwsbrief gezet.
9. Sluiting
EK bedankt iedereen en sluit hiermee deel 1 af. SB vertrekt.

Agenda deel 2:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Binnengekomen stukken
Informatief
JV houdt nieuwe cursussen in de gaten en wellicht kunnen een aantal leden volgend
schooljaar hieraan deelnemen om beter te weten wat wij als mr wel en niet kunnen
doen.
4. Rondvraag deel 2

Actielijst
Startdatum
Sep 2020
Sep 2021

Sep 2021

Actie
Vervanging EK
en MV
JH wordt nieuw
lid van de mr en
MV zal afscheid
nemen.
In september
maken we een
nieuwe foto van
de mr. MV zal
deze maken.

Wie
allen

Planning
Maart 2021

MV en JH.

Sep. 2021

MV

Sep 2021

Gereed
Mei 2021

