
Notulen MR-vergadering Prins Hendrikschool  
 

Datum: 20 april 2022 
Voorzitter: EK 
Notulist: JH 
Aanwezig: EK, AW, LvL, JV, EvdB, SB & JH 
Afwezig: - 
 
Notulen deel 1: 
1. Welkom LvL 

LvL wordt welkom geheten. Haar zoon zit in groep 1 / 2.  
Aansluitend hierop geeft JH na één MR-jaar te stoppen. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
   

3. Goedkeuring vorige notulen 24 maart 2022      
De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 
- JH vraagt of de ouderavonden van groep 7 nog besproken zijn in de vorige vergadering, dit is 

niet het geval.  
- AW geeft aan n.a.v. de vorige vergadering nog contact te hebben gehad met DvdB over de 

verkeerssituatie bij school. Zij is mee geweest naar de Kleine Garve om te kijken naar de 
veiligheid. 1 punt is al opgepakt: de kleuters gaan nu weer via de hoofdingang naar buiten, 
zodat de ouders daar bij het muurtje kunnen staan en niet op de weg hoeven te staan.  
 

4. Mededelingen GMR/Bestuur       
Mededelingen bestuur / schoolzaken (5.) 
- De leerkrachten lijken over Corona / griep heen te zijn. Ondanks dat er geen vervanging te 

krijgen was, hoefde er maar één dag een groep (3 / 4) naar huis gestuurd te worden. Door 
onderling schuiven (groepen / dagen) en inzet van onderwijsassistent & stagiaires is dit 
gerealiseerd. Complimenten aan het team! 

- De huidige NPO-gelden zijn deels ingezet voor vervanging vanwege ziekte i.p.v. het wegwerken 
van achterstanden als gevolg van Corona. Dat is jammer. Volgend schooljaar worden ook weer 
NPO-gelden verstrekt, alleen minder, en mag nu gebufferd worden met NPO-gelden die nog 
niet besteed zijn (binnen bepaalde vastgestelde kaders). Er zijn echter weinig reserves op het 
moment; 

- Het was fijn, voor zowel het team als de kinderen, om de Paasviering met de hele school te 
vieren. De boom die tijdens de viering versierd is, staat nu in de hal; 

- 20 & 21 april heeft groep 8 de IEP-toets. EvdB heeft al wat toetsen nagekeken en verwacht dat 
de kinderen op hun advies presteren. De schoolprestatie wordt op het landelijke gemiddelde 
verwacht. Een aantal kinderen zijn wel minder gemotiveerd omdat het schooladvies al gegeven 
is en bindend is; 

- Er moeten nog drie enquêtes ingevuld worden om opgenomen te worden in de benchmark. Er 
zal nog een Parro-bericht verstuurd worden, hierin wordt benadrukt dat het om maar vijf 
vragen gaat; 

- Tijdens de studiedag van 19 april lag de nadruk op “kinderen willen leren”. Wel ieder op zijn 
eigen niveau, maar elk kind wil leren. Het thema was “routine geeft ruimte om te leren”. 
Tijdens deze studiedag lag de focus hierdoor meer op de leerkracht, hoe deze dit kan 
faciliteren. Kernpunt hierbij was dat routines kinderen ruimte geeft om te leren. Hoe meer 
routines de leerling uit kan voeren tussen opstaan en in de klas komen, hoe meer ruimte het 
heeft om te leren; 



- SB is bezig met de formatie voor het komende schooljaar. Bij het team zijn de wensen en 
voorkeuren opgevraagd. SB wacht nog op de formatie van het bestuur die zij mag vullen. Dit is 
uiteraard ook afhankelijk van de aanwas van nieuwe leerlingen. Op dit moment wordt een 
uitstroom van per saldo 13 kinderen verwacht. Ouders wordt gevraagd jongere broertjes en 
zusjes vast aan te melden, wanneer zij komend schooljaar gaan starten. 
Daarnaast monitort SB waarom ouders kiezen voor een andere school na een rondleiding bij de 
PH. Logistiek (woon – school) is vaak de belangrijkste reden, (geloofs)overtuiging speelt 
eigenlijk geen rol meer in schoolkeuze; 

- N.a.v. EK haar app over “Prima” heeft SB contact met hen gezocht, zij werken samen met “de 
gezonde school” en komen binnenkort langs. Er wordt wel gekeken of dit programma met  / 
naast de kanjertraining kan lopen; 

- Het inspectierapport is nog niet in bezit van SB. Dit zal in de volgende vergadering, 24 mei, 
19:00 uur, besproken worden. De eerste versie van het rapport is inmiddels al wel uitgebracht, 
het bestuur gaat hier nu een reactie op formuleren. Wanneer dit besproken is met de MR, zal 
naar de ouders gecommuniceerd worden wat de bevindingen van de inspectie zijn. 

Mededelingen GMR 
- Geen vergaderingen van de GMR sinds de vorige MR-vergadering; 
- De RvC, het bestuur en GMR staan voor de opdracht om SCBOLL (de stichting) toekomst-

bestendig te maken, de teams worden hier ook bij betrokken. Door de grootte van stichting 
(drie relatief kleine scholen) zal de stichting in de toekomst samen moeten gaan met een 
andere / meerdere stichtingen om bestaansrecht te houden. De bestuurder is hier druk mee 
bezig, na de vakantie is een vervolg vergadering gepland.  

  
6. Vakantieregeling 2022-2023 

- De vakanties worden in Lochem “gekoppeld” aan de planning van het Staring College, dit geldt 
voor alle basisscholen. Door de verlengde meivakantie is er weinig ruimte om wat extra’s in te 
plannen. Gevolg hiervan is een lange “eindsprint” richting de zomervakantie, voor de kinderen 
is dit erg vermoeiend. 

- De studiedagen moeten nog ingepland worden.  
o EK: Kan dit aan het weekend “geplakt” worden? 

SB: I.v.m. wisselende werkdagen team, wordt dit door de week gerouleerd.  
 
7. Inspectieverslag: zie mededelingen bestuur / schoolzaken. 
 
8. Cursus MR / aantal leden MR 

- De MR-cursus wordt stichting breed aangeboden, vanuit de PH gaan EvdB, LvL, JV & AW deze 
volgen (19 mei, 19:00 uur). Dit is inmiddels doorgegeven aan ES van de Rank; 

- In tegenstelling tot de andere twee scholen binnen de stichting is de PH de enige MR met drie 
ouderafgevaardigden. Bij de andere twee MR-en zijn dit twee ouders. Dit is in het verleden 
besloten om de continuïteit van de MR (ouder geleding) te waarborgen; 

- Na de meivakantie wordt in de nieuwsbrief gemeld dat LvL zich heeft aangemeld voor de MR. 
Wanneer er geen andere kandidaten zijn zal zij vanaf komend schooljaar lid worden, ter 
vervanging van EK & JH. Mochten er aanmeldingen komen, dan zal er een verkiezing komen.  
 

9. Mededelingen ouderraad à geen mededelingen. 
 
  



10. Actielijst 
- Cursus MR inmiddels “opgelost”, zie punt 8; 
- Huishoudelijk reglement wordt door de MR leden doorgenomen en “PH-eigen” gemaakt. 

Tijdens de volgende MR-vergadering wordt dit besproken. 
 
11. Planning volgende MR-vergadering 

- Deze is gepland op 24 mei, 19:00 uur op school. JV zal via teams deelnemen. 
12. Rondvraag deel 1 

- EvdB: Er zijn twee meekijkochtenden gepland voor aankomende kleuters (vanaf bijna drie 
jaar) op 20 mei en 15 juni. Peuters mogen meedoen in de klas, de ouders mogen meekijken 
achterin de klas; 

- EvdB: Voor groep drie tot en met acht worden er ook meekijkochtenden (8:30 – 10:30)  
georganiseerd in de week van 16 tot en met 20 mei (behalve op woensdag). Dit is op 
“inschrijving” om het goed te kunnen verdelen.  

- SB: Vanaf 16 mei wordt de schoolbrede weekopening weer opgepakt. In de grote zaal 
wordt met alle kinderen gestart, onder andere Trefwoord komt hierbij aan bod.. Groep 3 / 4 
trapt op 16 mei af. 

 
13. Sluiting  

EK sluit de vergadering en bedankt SB voor haar bijdrage.  
 
 
Notulen deel 2: 
 
Voor deel 2 zijn er geen ingekomen stukken en vragen voor de rondvraag.  
De vergadering wordt afgesloten. 
 
 
Actielijst  

Startdatum Actie Wie Planning Gereed 
Maart 2022 Navraag doen naar huishoudelijk reglement en 

medezeggenschapsstatuur van de MR bij de 
PWA en de Rank 

JV April 2022  

 


