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Notulen MR-vergadering Prins Hendrikschool
Datum: 13 januari 2022
19.00 – 20.00 uur: deel 1 voor MR + genodigden
20.00 – 21.00 uur: deel 2 MR leden
Voorzitter: E.K.
Notulist: A.W.
Agenda deel 1:
1. Vaststellen agenda
- Het MR regelement wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering en dan besproken.
- E.K stopt eind dit schooljaar en we moeten kijken naar vervanging.
2. Goedkeuring vorige notulen 24 november 2021
De notulen van 24-11-2021 worden vastgesteld en zullen online gepubliceerd worden.
3. Mededelingen GMR/Bestuur
A.W heeft geen mededelingen vanuit de GMR, volgende GMR vergadering is in februari. S.B. is blij
met de samenwerking met CvZ en MH. Dit is een fijne verbetering na de lastige periode die
hieraan vooraf ging. Het hebben van een goed bestuur is erg waardevol voor de directeuren die
zich hierdoor meer kunnen richten op de scholen.
4. Mededelingen schoolzaken
- Voortgang
S.B. verteld dat het fijn is dat iedereen weer naar school mag komen na de verlengde
kerstvakantie. Het zijn de zilveren weken waarin de klassen weer moeten wennen aan de
structuur van het schoolgaan en er wordt aandacht besteed aan het groepsgevoel. Er wordt in de
klassen begonnen met een nieuw 4x wijzer thema. Het blijft nog wel zoeken naar wat er kan
binnen de bestaande corona regels. Als voorbeeld wordt de schoolbieb genoemd die door het
ontbreken van ouder begeleiding in minder nette staat is. Er wordt gekozen voor het toelaten van
een enkele ouder als dit nodig is.
- Concept-begroting PH 2022
Er is een concept begroting gedeeld met de MR, dit is een minimalistisch document waarin een
overzicht wordt gegeven hoe de kosten en baten voor de PH er komend jaar uitzien. J.H. geeft aan
dat de gegeven informatie wel erg minimaal is waardoor het lastig is om hierover iets concreets te
zeggen. A.W. beaamt dat dit ook bovenschools minimaal is. Wellicht dat we van het
administratiekantoor nog wat meer informatie kunnen krijgen, dit is sowieso een wens voor
volgend jaar.

De belangrijkste opmerkingen bij de begroting hebben te maken met de krimpende hoeveelheid
leerlingen op de Prins Hendrik. Dit heeft invloed op de hoeveelheid formatie die kan worden
ingezet. Dit zal verder uitgewerkt worden in het formatieplan later dit jaar.
- Jaarplan PH 2021-2022 bijgesteld
Het jaarplan is een document met daarin de doelen voor het schooljaar. S.B. heeft dit bijgesteld en
aangevuld waar nodig. De opmerkingen van de vorige keer zijn hierin meegenomen. A.W. geeft
aan dat de check en act niet altijd helder is en dat er nog mist op basis van welke criteria er wordt
gekeken of een doel behaald is. S.B vertelt dat binnen de drie scholen wordt gewerkt om dit
duidelijker te krijgen. Als we de voorwaarden scherper, duidelijker kunnen stellen is het
makkelijker te controleren of een doel behaald is. Deze structuur mist nog wel eens binnen de
organisatie en is een onderwerp waaraan hard gewerkt wordt om te verbeteren.
- Schoolondersteuningsprofiel
Het samenwerkingsverband zorgt voor specifieke vragen over de zorgplicht van elke leerling. Het
profiel zorgt ervoor dat het duidelijk is wat de school in huis heeft om een leerling goede zorg te
kunnen bieden en welke specifieke zorg en onderwijs geboden kan worden. J.H vraagt wanneer
dit profiel gebruikt wordt en S.B licht toe dat er verschillende zorgniveau ’s zijn. Zorgniveau 1 is in
de klas met de betrokken leerkracht, bij niveau 2 worden andere collega’s binnen school
betrokken, bij zorgniveau 3 wordt de IB betrokken. Afhankelijk daarvan wordt gekeken of het
samenwerkingsverband erbij betrokken gaat worden.
- Inspectiebezoek
A.W. vraagt naar het aankomende inspectiebezoek. S.B. geeft aan dat dit in eerste instantie vooral
op bestuurlijk niveau is. Dit vindt plaats op 25 januari. Afhankelijk van de uitkomsten van dat
bezoek kan er ook een vervolgbezoek komen aan één of meerdere scholen.
5. Mededelingen ouderraad
- Notulen 9-12-2021
De notulen worden doorgenomen, geen verdere vragen of opmerkingen.
6. Actielijst
Uitnodigen adviesraad wordt doorgeschoven naar volgende real life vergadering
J.H probeert voor volgende vergadering te kijken naar het cursusaanbod
Bezoek aan Het Vandermolenhuis voor de Kerst was erg leuk. Het werd gewaardeerd door zowel
de bewoners als de leerlingen die langs zijn gegaan. E.K vindt het mooi om te horen dat contact
warm gehouden wordt.
Naam op de website is gewijzigd
E.vd B. licht toe dat in het bovenbouwoverleg is gesproken over het aanbieden van topografie op
een andere manier dan alleen nummers leren. Dit is in de praktijk toch lastig. Ook combineren
met 4x wijzer thema is naar gekeken, maar lijkt weinig resultaat te bieden. Het stampen is ook een
leermethode die leerlingen moeten leren, de manier van topografie leren zal zo blijven.
7. Volgende vergadering is 24 maart 2022 om 19:00
8. Rondvraag deel 1
We moeten op zoek naar vervanging van E.K die eind dit schooljaar de MR verlaat. We spreken af
dit op de actielijst te zetten.

A.W. zal een eerste stukje aanleveren om in de nieuwsbrief te zetten om alvast aandacht te
besteden aan de opvolging. Daarna zal A.W. bij kleuterouders polsen of die interesse hebben.
A.W. geeft aan dat het leuk was om een kerstkaart van de PH te krijgen, deze was rondgebracht
naar bewoners in de direct omgeving van de school
J.H vraagt over er wel eens mail binnenkomt voor de MR, J.V houdt deze mailbox in de gaten,
maar krijgt nooit mail anders dan reclame voor cursusaanbod.
Agenda deel 2:
Geen agendapunten bij dit deel.

Actielijst
Startdatum Actie

Wie

Planning

Sept. 2021

Uitzoeken cursus voor MR

JH

Mrt. 2022

Sept. 2021

Adviesraad sociaal domein
Lochem uitnodigen

JV

Mrt. 2022

Jan. 2022

Vervanging E.K

Allen

Jun. 2022

Sept. 2021

Aanpassen tekst website +
plaatsen foto

JV

Sept. 2021

Gereed

