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Notulen MR-vergadering Prins Hendrikschool  

Datum: 22 juni 2022 
17.30 – 18.30 uur: deel 1 en 2 gecombineerd 

Voorzitter: E.K. 

Notulist: A.W. 

Agenda deel 1: 

1. Welkom en vaststellen agenda  
- E.K. heet iedereen welkom. R.v.L. geeft aan dat zij om persoonlijke redenen helaas toch geen 

zitting zal nemen in de MR, hierna verlaat zij de vergadering. Dit zorgt ervoor dat er begin 
volgend schooljaar opnieuw een vacature is voor de o-geleding. Invulling hiervan komen we 
later op terug. 

- Deel 1 en 2 van de agenda worden samengevoegd en verder zijn er geen aanpassingen op de 
agenda.  

 
2. Goedkeuring vorige notulen 24 mei 2022 

Vorige vergadering is het formatieplan goedgekeurd. Hierop stonden 0.1fte voor de ‘leren te 
leren’ klas. Door personele omzetting gaat deze naar formatie in de klas. A.W. vraagt naar 
aanleiding van de inzet NPO gelden hoe de noodzakelijke extra inzet voor groep 7 betaald zou zijn 
als er geen NPO gelden voor waren. S.B. geeft aan dat dit dan door het bestuur uit een ander 
potje betaald zou worden. Wel dat dit dan wellicht een mindere hoeveelheid of ander soort inzet 
geworden was. Belangrijk punt is wel dat we goed moeten blijven kijken hoe extra gelden van bijv. 
NPO ingezet worden en hoe dit zich verhoudt met kosten die anders op een andere manier 
gefinancierd zouden worden. Verder worden de notulen goedgekeurd. 

 
3. Mededelingen GMR/Bestuur 

GMR jaarverslag ter informatie gedeeld. J.V. vraagt of ze de opmaak mag gebruiken voor het MR 
jaarverslag. A.W. zal het Worddocument van het rapport met J.V. delen om dit te gebruiken. 
Veranderopgave is een lopend proces waarin A.W 23-06 over wordt bijgepraat door het bestuur. 

 
4. Mededelingen schoolzaken 

- Voortgang 
S.B. vertelt over de huidige stand van zaken. Leraren zijn druk met de overdracht naar volgend 
jaar, omdat dit punt door de inspectie als aandachtspunt was aangegeven is hier nu extra 
aandacht voor. Er wordt eerst gekeken wat de klas als geheel nodig heeft het volgend jaar, zodra 
dat bekend is kan je ook makkelijker zien wat individuele kinderen extra nodig hebben. Per kind 
wordt er een duidelijke overdracht gemaakt. Er wordt gevraagd of deze informatie gedeeld wordt 
met de ouders, misschien tijdens de 10-minutengesprekken. Dit is wat lastig omdat veel extra 



werk oplevert om het per kind inzichtelijk te maken ipv alle kinderen in één document. Misschien 
de moeite waard om te kijken hoe dit invulling kan krijgen, omdat dit een stukje extra vertrouwen 
van/inzicht voor ouders kan opleveren.  

 
Het invullen van de formatie is in volle gang, om het verloop van personeel op te vangen zijn er 
zowel stichting breed als specifiek voor de school vacatures uitgezet. Er zijn gesprekken gevoerd, 
maar dit is nog steeds een lastige puzzel. Niet alleen op onze school maar eigenlijk overal. 
 
Naar aanleiding van het inspectierapport komt er vrijdag 1 juli extra begeleiding op school, zij gaan 
in alle groepen kijken hoe op dit moment processen gaan en waar de ruimte voor verbetering zit. 
 
- Jaarplan 
Het huidige jaarplan is door S.B. aangepast met de punten die dit jaar aandacht hebben gehad, 
welke doelen er gehaald zijn, op welke manier en hoe is dit gecontroleerd. Het nieuwe jaarplan 
komt in andere opmaak aansluitend bij de opmaak van de Q (kwartaal) rapporten van de 
bestuurder. De jaardoelen sluiten aan bij de beleidsdomeinen van de stichting, die worden 
onderverdeeld in onderwerpen die voor de school van toepassing zijn. S.B. gaat kijken of deze de 
opmaak nog kan worden aangevuld met een beoordeling per Q per onderwerp met 
stoplichtkleuren. Hierdoor wordt het voor de MR snel inzichtelijk op welke punten vooruitgang 
geboekt wordt. 
 

5. Mededelingen ouderraad 
-  Notulen 18-05-2022 
De notulen worden doorgenomen, geen verdere vragen of opmerkingen. 
 

6. Actielijst 
J.V. en E.vd.B. hebben huishoudelijk reglement nog niet aangepast. Schuift door naar de volgende 
vergadering. 
 

7. De volgende vergadering komt in de week van 5 september. Exacte datum komt nog. 
 

8. Rondvraag 
Nieuwe MR lid moet gezocht worden. A.W. probeert voor de vakantie nog bij de kleuterouders te 
vragen naar interesse. Anders moet er nog een stukje in de laatste nieuwsbrief komen.   
 
We moeten kijken naar hoe we NT2 ouders beter kunnen betrekken bij de school. Dit is bij de 
leraren ook al besproken. Verschillende ideeën zijn hier al voor bedacht. Ook de Ouderraad heeft 
dit als aandachtspunt en ook zij zetten hierin eerste stappen. Goed om dit in het volgend 
schooljaar, eventueel samen met OR en team, op te pakken en te implementeren. 
 
E.K. geeft aan dat nieuwe inhoud op de website soms nog lastig te vinden is, wellicht dat er binnen 
de mogelijkheden nog ruimte is om dit te verbeteren. 
 

Agenda deel 2: 
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