
Agenda MR-vergadering Prins Hendrikschool  
 
Datum: 14 september 2022 
13.30 – 14.00 uur: MR-vergadering, deel 1 
14.00 – 15.30 uur: MR-vergadering, deel 2 met SB 
 
Voorzitter: ML 
Notulist: JV 
Aanwezig: AW, MW, JJ, JV 
 
Agenda deel 1: 

1. Opening met een hartelijk welkom voor ML en JJ! 
2. Taakverdeling MR: wie wordt onze nieuwe voorzitter?    

ML is de nieuwe voorzitter. 
3. Vaststellen agenda      
4. Binnengekomen stukken: 

Ø - 
5. Concept jaarverslag MR 2021-2022 

Kort doorgenomen, akkoord. Komt op de website, wordt benoemd tijdens informatieavond. 
6. Concept activiteitenplan MR 2022-2023 

Voorstel: concept formatie naar maart, vaststellen naar mei. 
Idem voor werkdrukverlagende middelen. 

7. Welke punten van de agenda willen we voorbespreken? 
- AW wil het jaarplan graag concreter: bv met kleurenschema (rood-oranje-groen) aangeven 
wat de status is van een onderdeel. Rood: nog niet aan gewerkt, oranje: wordt aan gewerkt, 
groen: is afgerond. Dan terugkoppelen: heeft het plan gewerkt. Dit maakt het voor de MR veel 
inzichtelijker. 
- NPO-gelden: evaluatie naar juni ipv september. Vraag JJ: gaat er ook een deel van de  
NPO-gelden naar het bestuur? 

8. Rondvraag deel 1 
- AW: Huishoudelijk reglement GMR wordt jaarlijks up-to-date gemaakt, gebeurt dit ook bij die 
van de MR? JV werkt deze uit en zorgt dat het reglement up-to-date is.  

 
Agenda deel 2: 

1. Vaststellen agenda    
2. Goedkeuring vorige notulen 22 juni 2022     
3. Mededelingen GMR/Bestuur       

Dit schooljaar 1 vergadering gehad, besproken hoe het gaat met het traject ‘Duurzaam 
gezond’. 
GMR heeft een goede bezetting, lijkt nu een vaste groep met een duidelijke taakverdeling.  

4. Mededelingen schoolzaken        
- Start met 4 nieuwe collega’s; goede start geweest, taken goed verdeeld. Ook nieuw dat we 

nu een 3/4/5 draaien. Terug naar 4 groepen is ook een nieuwe situatie. 1 nieuwe collega 
heeft helaas besloten te vertrekken, vacature staat open. We hopen deze plek snel in te 
kunnen vullen, maar zijn ook afhankelijk van het moment waarop deze nieuwe leerkracht 
kan beginnen. Per 1 oktober komt er 1 dag een invaller, deze is al toegewezen door het PON 
(de vervangingspool). AW geeft aan dat het fijn is om naar ouders te communiceren dat dit 
al geregeld is, omdat dit wel leeft onder hen. 

- Jaarplan: komt zo terug op de agenda, maar is wel waar we nu volop mee bezig zijn. Komt 
terug op de agenda van de studiedag van komende woensdag (21-9). Nieuwe leerkrachten 
worden dan ook helemaal meegenomen in het traject waarin we nu zitten, zodat voor 



iedereen duidelijk is aan welke speerpunten we gaan werken. Ook wordt deze dag de 
informatieavond voorbereid. Er volgt nog overleg met MR en OR hoe zij een stukje invulling 
kunnen geven aan informatie. We voegen dit toe aan de agenda van vandaag.  

5. Concept schoolgids 2022-2023  
- Opmerkingen van AW en JV worden genoteerd en verwerkt in het document. Wanneer deze 

verwerkt zijn, stemt de MR met de schoolgids in.   
6. Concept schooljaarplan 2022-2023  

- dit is met het team besproken. L&F begeleiden directie in het opstellen. Door hun  
 begeleiding zal het document nog veel concreter worden. AW geeft aan dat hij graag een  
   status wil toevoegen, waardoor je in de MR meer inzicht krijgt hoever het team is op de    
   punten. SB neemt deze punten mee en bekijkt hoe ze dit vorm kan geven.   

7. Evaluatie besteding NPO-gelden 2021-2022  
- SB wacht nog op informatie van het OBT, er zat verschil in de berekening van SB en het OBT. 
Deel van het geld is in de formatie gestopt, in het overzicht is dit nog niet duidelijk genoeg 
verwerkt. Vraag JJ: gaat alles naar de school of gaat er ook nog iets naar het bestuur? In 
principe is het een pot voor de school, een aantal scholingen worden uit deze pot betaald die 
op stichtingsniveau geregeld worden. Voor deze scholingen gaat er dus geld van het NPO naar 
het bestuur. 
Vraag AW: waarom zit het geld van de NPO in de formatie? Was bedoeld voor achterstanden? 
Hoe vertaald dit zich dan naar inzetten op de formatie? Dit is een beslissing van het bestuur 
geweest. Belangrijk is dat bij de evaluatie echt duidelijk gemaakt wordt hoe de formatie dan 
gebruikt is om aan achterstanden te werken. Bestuur zal nu een plan gemaakt hebben hoe zij 
de gelden willen inzetten.  
Het geld dat over is van de NPO van 2021-2022 en 2022-2023 moet verantwoord ingezet 
worden en in een plan worden beschreven.  

8. Onder voorbehoud: besteding NPO-gelden 2022-2023 
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, omdat niet alle informatie binnen is. 

9. Brief OR: voorstel ophoging ouderbijdrage schoolreis  
Verhoging nodig voor met name de schoolreis van de middenbouw. De kosten van het vervoer 
zijn flink omhoog gegaan. Voorstel AW om de ouderbijdrage vanaf volgend schooljaar inclusief 
schoolreis te doen. De bedragen kun je dan middelen, waardoor schoolreis niet meer apart 
betaald hoeft te worden.  
We gaan akkoord met het nieuwe voorstel, AW stuurt een reactie naar MS waarin dit wordt 
aangegeven en wat ons voorstel zou zijn voor de ouderbijdrage van komend schooljaar.  

10. Extra agendapunt: Voorstel aanvraag subsidie versterken basisvaardigheden  
dit is vanmorgen binnengekomen vanuit het bestuur. Bij het ministerie kun je subsidie 
aanvragen om de basisvaardigheden (taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap) te 
versterken. Deze moet voor 1 oktober aangevraagd zijn, vandaar dat deze toch nog even snel 
is toegevoegd aan de agenda. SB geeft hierover kort uitleg. 
MR gaat akkoord met de aanvraag van deze subsidie, maar wil graag een duidelijke 
verantwoording hoe dit geld ingezet gaat worden na toekenning.  

11. Extra agendapunt: sectorplan corona 
Alvast ter voorbereiding: het ministerie vraagt scholen om alvast een draaiboek te maken 
mocht Corona weer gaan opspelen. (https://avs.nl/actueel/nieuws/aan-de-slag-met-het-
sectorplan-covid-19/). Dit moet voor 1 oktober door de MR goedgekeurd worden.  
Staat als punt op de agenda voor de studiedag van aanstaande woensdag (21-9). Punten 
hieruit worden daarna zsm gedeeld via de mail om op te reageren. Mocht dit veel reacties 
binnen de MR oproepen, dan zullen we een extra vergadering moeten beleggen.  



12. Informatieavond: we besluiten er een wat informelere avond van te maken, waarbij ouders 
langs standjes/lokalen lopen om informatie te halen. Dit wordt verder uitgewerkt tijdens de 
studiedag van volgende week woensdag. 

13. Actielijst 
14. Planning volgende MR-vergadering 

Maandag 7 november: 14.45 uur 
Maandag 16 januari: 14.45 uur 
Maandag 6 maart: 14.45 uur 
Maandag 15 mei: 14.45 uur 
Maandag 26 juni: 14.45 uur 

15. Rondvraag deel 2 
Geen punten voor de rondvraag 

16. Sluiting 
 

 
 
 

 
Actielijst  

Startdatum Actie Wie Planning Gereed 
Maart 2022 JV werkt het huishoudelijk regelement verder uit JV Nov. 2022  
     

 
  
 
 


