
Agenda MR-vergadering Prins Hendrikschool  
 

Datum: 24 maart 2022 
Voorzitter: EK 
Notulist: JV 
Aanwezig: EK, AW, EvdB, SB 
Afwezig: JH, LvL 
 
Agenda deel 1: 
1. Welkom LvL 
      Helaas moet het welkom heten van L. wachten tot de volgende vergadering vanwege ziekte.  

L geeft aan dat de MR zeker wel iets voor haar is en dat ze (met een kleine slag om de arm) de 
volgende vergadering graag aanwezig zal zijn. 
 

2. Vaststellen agenda 
Punt ingekomen stukken komt in deel 1 van de vergadering aan bod 
   

3. Goedkeuring vorige notulen 13 januari 2022      
      1 spelfout aangepast 
 
4. Mededelingen GMR/Bestuur       

GMR is vooral bezig met zaken die zijn blijven liggen. GMR heeft een gesprek gehad met de 
inspectie, de avond voor het bezoek aan school. Inspectie keek kritisch naar de GMR; hoe hou je 
controle op de bestuurder/stichting of alles goed gaat? Er mist wat kennis en documenten. Dit is 
een punt wat opgepakt gaat worden. Een aantal van deze documenten zou al opgepakt zijn als 
corona er niet voor had gezorgd dat deze punten bleven liggen. 
Komende week afspraak met de bestuurder, CvZ. Documenten worden besproken. 

      In de laatste vergadering is de begroting besproken en vastgesteld.  
CvZ is bezig met de veranderopdracht voor onze stichting: hoe zien wij de toekomst van onze 
stichting? 
GMR is zich bewust van wat er moet gebeuren en is gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. 

 
5. Mededelingen schoolzaken        

- Begroting  
Is nu afgerond en goedgekeurd.   
 
- Formatie 
Vanmorgen hebben de directies het eerste gesprek over de formatie voor volgend schooljaar 
gehad. Dit was nu vooral verkennen wat de wensen en mogelijkheden zijn voor volgend jaar op 
schoolniveau. De terugloop van het aantal leerlingen is voor onze school wel spannend: we dalen 
van 100 naar 87 leerlingen. Samen met het bestuur wordt gekeken hoeveel fte we krijgen en dan 
gaan kijken welke groepen we gaan maken. Dit wordt ook in het team besproken en komt daarna 
terug in de MR. 
 
- pr-commissie  
Nu de coronamaatregelen het weer toelaten, worden er op korte termijn activiteiten ondernomen 
om de PH weer onder de aandacht te brengen. Open dag en kijkochtenden voor ouders met hun 
kind zijn als voorbeeld genoemd. Heeft ook consequenties voor hoe we het gebouw gaan 
gebruiken. 
 
 
 



- bestuur 
Er passeren heel veel documenten, omdat er best veel is blijven liggen. Directie en bestuur zijn hier 
voornamelijk mee bezig. Wordt nu goed en professioneel opgepakt.  
 
- inspectie 
Bezoek was een bestuursonderzoek. Van hieruit zijn er ook bezoeken geweest op de 3 scholen. 
Gistermiddag is er een terugkoppeling geweest naar het bestuur. Verslag van het bezoek wordt 
binnen 6 weken verwacht. Deze gaat naar het bestuur, naar de GMR en daarna ook naar de MR. Er 
zijn punten aangegeven waarmee we aan de slag moeten. Over ongeveer 4 weken plannen we een 
nieuwe MR-vergadering. Het verslag is dan waarschijnlijk binnen en kan dan besproken worden. 
Daarna kan het ook met ouders gedeeld worden.  
 
- Oekraïne/vluchtelingen 
Vanmiddag is er overleg geweest met de 5 scholen in de kern Lochem. Maandag is er een gesprek 
met de bestuurders en de gemeente. Lochem heeft taalschakelklassen, met expertise in de 
begeleiding van nieuwkomerskinderen. Voor de vluchtelingen willen ze schakelklassen op gaan 
zetten (voor kinderen vanaf 6 jaar), maar financieel gezien zou je zo’n 12 leerlingen moeten 
hebben om een extra schakelklas op te kunnen zetten. Nu is er nog maar 1 leerlingen die hiervoor 
in aanmerking kan komen. Groot probleem is het vinden van een bevoegde leerkracht. Directeuren 
hebben vanmiddag al uitgesproken dat de druk op de scholen op dit moment al erg hoog is. 
Iedereen wil de kinderen graag opvangen, maar hoe kun je dit goed oppakken? Zoals het er nu naar 
uitziet, zullen de kinderen eerst instromen in reguliere groepen. Vanaf zo’n 12 leerlingen kan er 
dan gekeken worden naar het opstarten van een extra taalschakelklas. We wachten nu af of er 
kinderen aangemeld gaan worden en kijken dan hoe verder. 
 
- Corona 
We gaan nog even door met uitdelen van de zelftesten vanaf groep 6. Er is nog voorraad en er zijn 
op dit moment best veel klachten. Desinfecteren met desinfecterende handgel blijft ook nog.  
 
- vraag van SB 
Staat er ergens wat de zittingstermijn is van de GMR? En wie hoe lang zitting heeft in de GMR?  
AW weet dat de termijn nu 4 jaar is. Dit was altijd 3 jaar, maar is in het laatste reglement 
aangepast. Dit is bij de MR en de GMR.  
 
- MR-reglement evalueren       
Dit document is nog niet heel oud, we hebben ernaar gekeken. Paar punten die we na willen kijken: 

• artikel 22: we delen het jaarverslag nu niet met ouders. SB licht toe dat dit normaal 
gesproken vaak door wordt genomen tijdens een informatie-avond aan het begin van een 
schooljaar. Dit is nu natuurlijk al een paar keer anders doorgegaan, maar kunnen we in 
september wel meenemen.  

• artikel 35: er is geen huishoudelijk reglement  
• artikel 39, punt 5: er is geen medezeggenschapsstatuut. 

      JV informeert bij de PWA en de Rank of zij dit wel hebben. Afhankelijk van de verkregen  
      informatie, wordt deze via de mail gedeeld of komt het in de volgende vergadering aan bod. 
      JV zal JH vragen het MR-reglement ook nog even met een kritische blik door te nemen 
          
6. Mededelingen ouderraad        

Geen 
 
 



7. Ingekomen stukken 
- infoMR, tijdschrift voor MR-leden 
- brief (28-2-2022) van DvdB namens de adviesraad sociaal domein van de gemeente Lochem,   
  waarin zij aangeeft dat ze het prettig vindt dat ze al door diverse scholen is uitgenodigd voor een  
  gesprek. Contact opnemen met de adviesraad kan altijd dmv van bellen of mailen 
 

8. Actielijst 
Uitzoeken cursus schuift door, adviesraad en vervanging EK kan van de actielijst af. 
 

9. Planning volgende MR-vergadering 
woensdag 20 april, 19.00 uur 
 

10. Rondvraag deel 1 
 

11. Sluiting 
 

 

Agenda deel 2: 
Vanaf 20 uur sluit DvdB aan namens de adviesraad sociaal domein van de gemeente Lochem. 
Zij vertelt wie ze is en wat de rol van de adviesraad is. We praten samen over van alles wat met ons 
onderwijs te maken heeft, zoals het vroege moment waarop de keus voor vervolgonderwijs gemaakt 
moet worden, kansenongelijkheid, maar ook de verkeerssituatie bij de kleine Garve, de beperkte 
ruimte voor bewegingsonderwijs en de mogelijke instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. 
DvdB geeft aan dat de adviesraad gevraagd en ongevraagd advies mag geven over onderwerpen. Zij 
komen graag in contact met scholen om te horen wat leeft en waar zij eventueel advies over kunnen 
uitbrengen. Wanneer een punt als advies aan de gemeente door wordt gegeven, zal zij dit altijd eerst 
ter goedkeuring aan de school laten zien voordat het doorgestuurd wordt. 
 

 
 

 
Actielijst  

Startdatum Actie Wie Planning Gereed 
Sept. 2021  Uitzoeken cursus voor MR  JH  Mrt. 2022   
Maart 2022 Navraag doen naar huishoudelijk reglement en 

medezeggenschapsstatuur van de MR bij de 
PWA en de Rank 

JV April 2022  

 
  
 


