Agenda MR-vergadering Prins Hendrikschool
Datum: 30 juni 2021
20.00 – 21.00 uur: deel 1 voor MR + genodigden
21.00 – 22.00 uur: deel 2 MR leden
Voorzitter: EK
Notulist: JV
Aanwezig: EK, MV, JV, SB, AW, ES
Agenda deel 1:
1. Vaststellen agenda
EK heet ons van harte welkom.
Er staan nog wat punten in het activiteitenplan die aan bod moeten komen.
JV zet het activiteitenplan 2021/2022 en het schooljaarverslag 2020/2021 op de mail, zodat we dit
de volgende vergadering kunnen vaststellen.
2. Goedkeuring vorige notulen 19 mei 2021
- op de site plaatsen
- geen namen maar initialen
- MV past initialen aan en mailt deze naar JV. Zij plaatst ze op de website
3. Mededelingen GMR/Bestuur
De GMR heeft de laatste vergadering een start gemaakt met het financieel plan en het sociaal
veiligheidsplan.
Sociaal veiligheidsplan is nu één keer doorgenomen, komt nog vaker terug.
Dit plan is ook naar EK gestuurd, zij kijkt deze door. Ook IB, directeur en team zullen dit plan
doornemen.
Jaarrekening komt eraan
Functieomschrijving: plan wordt besproken, zodat duidelijk is wat verwacht wordt van (nieuwe)
collega’s, welke salarisschaal daarbij hoort. Ook beloningsbeleid hoort hierbij.
Er moeten nog veel punten aan bod komen, hier zijn nog 1 of 2 vergaderingen voor.
GMR is bijna compleet, er zijn wel wat wisselingen.
4. Mededelingen schoolzaken
Ø Herhuisvesting
Magazijnen worden op dit moment al gewisseld, stagiairs zijn vorige week ook al bezig geweest
met verhuizen. Vrijdag 6 juli is de grote verhuisdag.
De kasten waarin het digibord zit, moeten ook verplaatst worden. Dit gaat in de zomervakantie
gebeuren. In de laatste vakantieweek zijn teamleden weer aanwezig naar werktijdfactor, dan
moeten echt de puntjes op de i.
SB is aan het kijken hoe we ons eigen gedeelte kleur kunnen gaan geven. De kleuren van
4xwijzer zullen een uitgangspunt zijn.
Er is veel overleg met de Propschool, het budget voor de verhuizing/ verbouwing wordt goed in
de gaten gehouden. Verbouwing directie- en IB-kamer wordt december/januari, eerder is er
geen aannemer te vinden. De Prieph komt beneden, bij het atelier/directiekamer. De bedoeling
is dat deze bij de start van de kinderboekenweek wordt geopend.
Vraag AW: mogen ouders aan het begin van het schooljaar komen kijken hoe het is geworden?
In de 2de schoolweek hebben we een muziekproject, SB hoopt dat ouders na het bekijken van de
afsluiting van dit muziekproject daarna even door de school kunnen lopen.
De informatieavond wordt even besproken, dit is namelijk ook een mooie gelegenheid om de
school te bekijken. SB geeft aan dat OR en MR die avond tijd krijgen om te vertellen.

AW geeft aan dat besproken is om de informatieavond op een andere manier vorm te geven.
Bijvoorbeeld als een soort beurs: iedere groep presenteert zich in een kraampje, ook OR, MR,
enz.
Vraag komt op: wat wil je eigenlijk horen op een infoavond? Vooral wat is nieuw, wanneer je
verder in school komt heb je de algemene informatie al gehad.
De eerste 2 weken staan in het teken van groepsvorming (de gouden weken) In de 2de week al
oudergesprekken, vanaf groep 4/5 met kind erbij om te praten over wat heeft het kind nodig,
wat gaat al goed, waar heb je hulp bij nodig? De informatieavond zoals we die kennen, is wel
heel belangrijk om de belangrijke zaken met ouders te delen, zoals bijvoorbeeld ook het
pestprotocol. Hierover zou SB ook graag in gesprek gaan met ouders.
We gaan nadenken hoe we deze avond op een andere manier vorm kunnen geven. Wat moet
besproken worden en hoe maken we het wat aantrekkelijker dan alleen zitten en luisteren.
Brainstormsessie: MS (voorzitter OR), EK (voorzitter MR) en een teamlid gaan in deze commissie
zitten.
OR moet op een infoavond het huishoudelijk reglement bespreken met de ouders, voor hen is
deze infoavond dus wel heel belangrijk.
Ø Coronamaatregelen
mondkapjes zijn er nu af, 1,5 meter misschien ook in september.
SB is aangesproken over de gescheiden start- en eindtijden. Deze ouders vinden de
verschillende tijden wel prettig. Argument dat je nu weet welke ouders er bij de PH horen, valt
straks weg omdat we een eigen ingang hebben. Het is nu wel rustiger op het plein en dat wordt
als prettig ervaren.
De BSO’s moesten even wennen, maar dit gaat nu goed.
SB gaat met team en BSO overleggen of de schooltijden zo blijven of dat we teruggaan naar
gezamenlijke start- en eindtijd.
Kanttekening EK: let op dat eindtijd ook echt 14.20 uur is. Ouders staan lang te wachten!
Verder zijn er weinig veranderingen, “snotterbellenbeleid” blijft.
Vraag MvV: hoe gaat het tijdens het kamp groep 8? Mag een verkouden kind bijvoorbeeld mee?
SB raadt om contact op te nemen met de leerkracht van groep 8.
Ø NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
Telling staat nog op 120 leerlingen, dit betekent dat we ongeveer 80.000 euro mogen besteden
komend schooljaar.
Raming die nu gemaakt is komt op 58.000 euro, er is nog wat ruimte.
We nemen het plan even door. O.a. coaching traject voor leerkrachten; in de groep, maar ook
als team. Versterken lees- en rekenonderwijs. Digitaal volgsysteem bij kleuters, bevorderen
positieve omgeving en welbevinden kinderen, stimulans voor buitenspel. Meeste geld naar
extra leerkracht voor klassenverkleining groep 3/4, na het studieverlof van ES is er ruimte voor
hem om differentiatie in de groepen verder vorm te geven. Geld dat over is, gaat SB proberen in
te zetten voor onderwijsassistent in 5/6, 7 en 8 en ondersteuning NT2-leerlingen in de
onderbouw.
EK geeft aan dat het fijn zou zijn dat deze info ook met ouders gedeeld wordt. SB heeft alles
duidelijk uitgelegd en het is fijn om te horen hoe school bezig is met professionaliseren.
Vragen:
EK: wanneer coaches de leerkracht ondersteunen bij hun professionalisering, is dan dat extra
geld nog nodig voor ondersteuning door een onderwijsassistent? SB houdt een deel in reserve,
zodat bijv. extra ondersteuning ingezet kan worden wanneer een groep extra ondersteuning
nodig heeft bij bijv. het groepsproces.
EK: worden ouders en kinderen betrokken? Wat vinden zij bijv. van hoe de leerkrachten
lesgeven? SB geeft aan dat de ouderenquête net is afgesloten. Aandachtspunt: aanbod op het

niveau van het kind beter uitwerken, zoals het nu is uitgewerkt in het NPO gaan we hier als
team ook echt mee aan de slag. Gemiddeld hebben ouders de school een 7 gegeven.
EK geeft aan dat ouders niet allemaal even positief waren over de manier waarop de vragen
gesteld werden in de enquête: ouders konden alleen een + of – aangeven, er was geen ruimte
voor opmerkingen.
MR hoeft geen toestemming te geven voor de inzet van de NPO-gelden, maar het is wel fijn om
dit samen besproken te hebben.
Ø Jaarplan
belangrijkste punten:
Veel punten zagen we ook al bij de inzet van de NPO-gelden.
Zorgniveaus beter uitwerken en wegzetten is ook een punt waarmee we aan de slag gaan.
Vraag EK: groep 8 is enthousiast over IEP, is het iets om dit door te trekken naar de andere
groepen? Dit is besproken, Cito is erg talig. Nadeel van overstappen is dat je de doorgaande lijn
kwijt bent. Een mogelijkheid is om dit vanaf groep 3 te gaan invoeren. SB gaat dit in het jaarplan
zetten als bespreekpunt met het team
Ø Openbaar maken notulen, graag onderstaand linkje even lezen
https://voo.nl/kennisbank/medezeggenschap-in-de-praktijk/contact-met-de-achterban
Linkje is duidelijk. We kunnen ons hiermee ook profileren, aan het begin van het schooljaar ons
goed laten zien. SB geeft aan dat het goed is om ouders wel duidelijk te maken waar ze de
notulen kunnen vinden.
We plaatsen de notulen van de vorige vergadering al wel op de website, maar gaan hier in
september wat meer informatie over delen (bij voorkeur op de informatieavond)
5.

6.
7.
8.

Mededelingen ouderraad
Notulen OR 18 mei en 14 juni
EK geeft aan dat 2 OR-leden afscheid hebben genomen. Ouders zijn enthousiast om taken op te
pakken.
We pakken het puntje op over het budget voor de schouwburg, we zoeken uit hoe we hierover
gecommuniceerd hebben met de OR, ES stuurt dit door naar MS (voorzitter OR).
Actielijst
Planning volgende MR-vergadering
Woensdag 29 september, van 14.00 -16.00 uur.
JV nodigt JH uit voor de volgende vergadering.
Rondvraag deel 1
- SB: kalender (geprinte versie) komt te vervallen. Legt grote druk op SB en het team om ruim
voor de vakantie alle activiteiten al gepland te hebben. Voorstel is om hier actief de Parroagenda voor te gaan gebruiken. Wel aan het begin van een schooljaar een klein boekje met alle
gegevens die voor dat schooljaar belangrijk zijn.
- AW: opmerking in de notulen van de OR dat website wat karig was, wat vinden jullie? We
delen deze mening nog niet.
- EK: met ouders gesproken tijdens decor maken:
ouders geven aan dat jongste kind niet naar de PH gaat, bang dat we ondersneeuwen door de
Propschool, aanwas in groep 1/2 baart zorgen, het gaat rond dat we over 10 jaar niet meer
bestaan.
Ouders geven aan dat ze ouderenquête niet hebben ingevuld, omdat ze de opmerkingen niet
kwijt kunnen. EK geeft aan dat profilering dus echt heel belangrijk is, SB bevestigt het belang
hiervan. SB geeft aan dat ze hoopt dat door het eigen stukje in het gebouw we beter kunnen
laten zien wie we zijn. Zichtbaar zijn, open dagen weer organiseren, open lessen.
AW: hoe zorgen we ervoor dat ouders hun zorgen wel delen met leerkrachten of directie? We
hopen dat na de vakantie ouders weer makkelijker binnen kunnen komen, waardoor het

makkelijker wordt om even in gesprek te gaan. SB kent van een vorige school een koffie-uurtje:
ouders kunnen even koffie komen drinken en ondertussen kunnen dingen besproken worden.
9. Sluiting
Agenda deel 2:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Cursus mr volgend schooljaar
JV vraagt bij SB na of er budget is en hoeveel dit is.
4. Binnengekomen stukken
5. Rondvraag deel 2
AW: idee om samen een keer wat te drinken of een hapje te eten? Iedereen staat hier positief
tegenover.
Actielijst
Startdatum
Sept. 2020

Sept. 2021

Sept. 2021

Actie
Vervanging EK en
MvV
JH wordt nieuw
lid van de mr en
MvV zal afscheid
nemen.

Wie
Allen

Planning
Maart 2021

MvV en JH

Sept. 2021

In september
maken we een
nieuwe foto van
de mr. MvV zal
deze maken.

MvV

Sept. 2021

Gereed
Mei 2021

