
Notulen MR-vergadering Prins Hendrikschool  
 

Datum: 24 november 2021 
19.00 – 20.00 uur: deel 1 voor MR + genodigden 
20.00 – 21.00 uur: deel 2 MR leden 
Let op: om 20.00 uur sluit Deborah van den Bor aan namens de Adviesraad Sociaal Domein Lochem 
 

Voorzitter: Erika 
Notulist: Esther 
Aanwezig: iedereen 
 

Agenda deel 1: 
1. Vaststellen agenda  

Deborah is afgezegd. Als het weer live kan, neemt J.V. contact op.    
2. Goedkeuring vorige notulen 29 september 2021    Vaststellen 

Aanwezigen en afwezigen noteren. 
Allerlaatste zin Limai van E.K mag eruit  
Punt 4. Binding onderling geweest aanpassen. 
actiepunten: arbo-prioriteitenlijst, dit moet wel terugkomen in de actielijst. SB reageert hierop 
dat er overleg geweest is met de Prop. ES is bij ons de hoofd BHV en hij zal het een en ander 
op gaan pakken. 
E.K. vraagt of er nog acties gezet zijn op het contact met het Molenhuis; Er worden 
kerstkaarten door de kinderen gemaakt en die worden bezorgd. Ook kaarten maken voor de 
buurt. 
Gezonde school; heeft voeding en beweging. Voeding gaat goed (we hebben nu schoolfruit) 
en bewegend leren zit in de pen, maar iets vertraagd door ziekte. Staat wel steeds op de 
agenda.  
Notulen wordt goedgekeurd. 
Op de site staat E als H en niet als E.K. 

3. Mededelingen GMR/Bestuur       Informatief 
A.W. geeft uitleg. Aantal leden van RVT weggegaan. Een nieuwe is er aangenomen, vanuit de 
GMR aangedragen en er worden nog nieuwe leden gezocht. Twee interimmers erin. In 2,3 jaar 
wordt er een hele nieuwe RVT aangesteld. Een tijdelijke bestuurder aangesteld. Zij is al op 
scholen geweest om kennis te maken met de teams. Volgende week heeft de GMR een 
kennismaking met de bestuurder.  
S.B geeft toelichting waarom de RVT niet op de scholen zijn geweest. 

4. Mededelingen schoolzaken        
Ø Voortgang  

- Corona staat op nr.1. Kost tijd om het goed te laten verlopen. Heel blij dat we 
besloten hebben om de twee groepen gelijk in quarantaine te laten gaan. E.K geeft 
aan dat ze het erg prettig vond dat er een brief zondags verstuurd was. Veel positieve 
reacties vanuit ouders over de communicatie. 
We gaan geen hybride onderwijs doen. Donderdagmiddag wordt er een besluit 
genomen over of de groepen weer naar school kunnen.  
A.W geeft aan dat hij het jammer vond dat er geen pakketjes klaar lagen om gelijk 
mee te kunnen geven.  
E.K. vraagt hoe de reacties waren van ouders waarvan de kinderen wel in quarantaine 
moesten, maar geen corona hadden. Ouders moeten werken. S.B reageert dat er 1 
ouder/gezin was waarbij het lastig was. Dit is opgepakt met een collega. 
 
-Vier keer wijzer studiedag en avond gehad. Heeft team energie gegeven. Was een 
inspirerende middag en avond. 
- We hebben een teamdag gehad met een coach en twee keer individuele gesprekken 
met de coach. Hij kijkt mee in de klas en heeft daar ook gesprekken over. 
Intensief traject voor groep 7. Dat is dezelfde coach. Groep 7 heeft ons goed 
beziggehouden. In deze groep is er zowel coaching op de groep als individueel.  
E.K en A.W geven aan of het mogelijk is dit ook op de een of andere manier met de 
ouders van de andere groepen te delen. S.B geeft aan dat ze het eerst deelt met de 
ouders van de groep 7. E.K. geeft aan dat er onder de ouders gepraat wordt. J.H geeft 
voorbeeld van de woensdag dat het geëscaleerd was. 



De suggesties worden meegenomen door Sietske. 
- Open dag geweest. Er is 1 gezin langsgekomen. Samenwerking met Avonturijn was 
prettig. Veel tijd met de ouders, daar zijn ideeën uitgekomen. Zoals filmpjes, foto’s en 
andere kanalen van social media. 
- OR reglement is goedgekeurd. 
- S.B druk bezig geweest met RVT en nieuwe bestuurder. Inspectie staat op de 
drempel. Wordt de komende weken duidelijker wat de bedoeling is. 

Ø Inzet NPO-gelden – Hoe ver zijn we? Wat is nog over? 
In beleid stond een reservering voor groep 7 voor coaching.  
Vorige keer document gekregen van de NPO-gelden. 
Grootste kostenpost is de loonkosten S.Z. en onderwijsassistent. Ander belangrijk 
punt is coaching. 

Ø Coronamaatregelen 
Gisteravond zijn de regels aangescherpt. Geen externen meer in de school. S.B. zet dit 
in de nieuwsbrief. J.H. geeft aan of nog een keer in de nieuwsbrief kan dat de ouders 
ook op het plein afstand moeten houden. 
A.W. vraagt of het voor iedereen toegankelijk is om een thuistest te kopen? 
Wij als school kunnen wel voor medewerkers bestellen, maar niet voor ouders. E.K 
geeft aan dat we dit probleem misschien bij de gemeente/het Baken kunnen 
neerleggen.  

Ø Concept begroting PH 
Gaat op kalenderjaar. Wensenlijst is ingediend bij de OBT. Wordt nu door de OBT 
bekeken.  

Ø Begroting Ouderraad 
E.K. geeft aan dat er een aardig spaarpotje is. Wel leuk dat er mooie spullen voor 
gekocht worden. 
E.K vraagt wat de OR bedoeld met een spreker uitnodigen? S.B geeft aan dat ze 
iemand willen laten komen, bv een theatergroep, om serieuze onderwerpen zoals 
social media onder de aandacht te brengen. 
Mag de OR hierin zelf beslissen of moet het overlegd worden? Collega zit in de OR en 
die overlegd met S.B. 
 

5. Mededelingen ouderraad       Informatief 
Ø Notulen 4-10-2021 en 3-11-2021 

staat in dat er een avond wordt georganiseerd voor de bb. Het budget is voor 
iedereen, dus ook ob. Dit mag de MR doorgeven aan de OR. 

6. Actielijst 
E.K. en J.H. punten doorgegeven aan A.W. 
J.H. heeft gekeken naar cursussen. Op MRacademie.nl. Betaal je € 500,00 voor. Lidmaatschap 
is vanaf 5 personen. Is het per school of per stichting. J.H zoekt nog verder en vraagt 
informatie op.  
Website is aangepast. 

7. Planning volgende MR-vergadering 
Donderdag 17 februari 2022 om 19.00 uur 
J.V vraagt de mevrouw van adviesraad sociaal domein. 

8. Rondvraag deel 1 
Geen vragen. 

9. Om 20.00 uur sluit Deborah van den Bor aan. (S.B. is bij dit punt ook aanwezig) 
Zij zal informatie verstrekken over de adviesraad en we kunnen punten aandragen. 
Kijk op https://www.adviesraadlochem.nl/ voor meer informatie. 
Voorstel van punten: 
- verkeer rondom de kleine Garve 
- gymlocaties wanneer er volgend jaar meer gegymd moet worden 
- ?? 
Niet doorgegaan ivm corona  

10. Sluiting 
 

  



Agenda deel 2: 
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Evaluatie schooljaarverslag MR 2020-2021     Vaststellen 

Is goed gekeurd.      
4. Activiteitenplan MR 2021-2022       Vaststellen 

Is prima 
5. Binnengekomen stukken       Informatief 

Geen binnengekomen stukken 
6. Rondvraag deel 2 

J.H. Topotoets hoe wordt het gegeven? In de bb vergadering meenemen hoe we dat toch 
meer kunnen aansluiten bij de kinderen. 
A.W. MR reglement. Moeten we daar niet een keer naar kijken? Komt in januari aan bod. 
 
 

 
 
Actielijst 

Startdatum  Actie  Wie  Planning  Gereed  
Nov. 2021  Adviesraad sociaal domein Lochem 

uitnodigen  
JV  
  

Feb. 2022    

Nov. 2021  Uitzoeken cursus voor MR  JH  
  

Feb. 2022   

Nov. 2021  molenhuis EvdB Dec.2021   
Nov. 2021 Naam E.H. op de site veranderen in 

E.K. 
J.V Nov.2021  

Nov. 2021 Betekenis topo EvdB Dec. 2021  
 


