
Notulen MR-vergadering Prins Hendrikschool  
 
Datum: 7 december 2022 
19.00 – 19.30 uur: MR-vergadering, deel 1 
19.30 – 21.00 uur: MR-vergadering, deel 2 met WS 
 
Voorzitter: MS 
Notulist: JV 
 
Agenda deel 1: 
We hebben de agenda kort doorgesproken, een aantal punten zullen aangevuld worden bij de 
rondvraag. 
 
Agenda deel 2: 
AW heeft iedereen welkom. Hierna een kort voorstelrondje, omdat WS en MS nieuw zijn in de 
MR. 
    

- Notulen van 14 september 2022 worden zonder aanvullingen goedgekeurd. 
  

- Mededelingen GMR/Bestuur:     
AW (GMR): vorige week vergadering gehad, digitaal overleg over de begroting. 
Veranderopgave nu niet besproken, maar is wel een lopende zaak. 
WS (bestuur): tussenevaluatie met de inspectie is geweest, is positief. In 
directieoverleg besproken dat ouders die hiervoor geïnteresseerd zijn worden 
uitgenodigd voor een inloopmoment waarin MH en WS toelichting zullen geven waar 
we nu staan. AW vraagt of er dan wel voldoende informatie te geven is, ouders op de 
PH zullen vooral willen weten waar de PH nu staat en dat nieuws op bestuurlijk niveau 
minder aan zal spreken.  
 

- Mededelingen schoolzaken:      
WS mailt het verbeterplan 2022-2023 nog, hierin staat waar de PH nu aan gaat 
werken. Hij licht een aantal punten kort even toe. 
AW vraagt hoe wij kunnen zien hoever we met punten zijn uit dit verbeterplan. WS 
geeft aan dat de doelen zo concreet mogelijk gesteld zijn en dat ook vermeld staat 
wanneer onderdelen afgerond moeten zijn. 
MS vraagt hoe het nu gaat bij het opzetten van de leerlijnen in groep 1/2, nu beide 
leerkrachten thuis zitten. WS geeft een korte toelichting. 
WS vraagt of AW of MS van ouders horen dat er zorgen zijn over hoe het bij 1/2 gaat. 
Beide geven aan dat er op het plein van de grote Garve vooral positieve geluiden te 
horen zijn, bij de kleine Garve staan ze nu niet meer, dus daar kunnen ze niets over 
zeggen. Tip van beide aan WS om bij start en/of einde van de dag buiten op het plein 
te staan, voor ouders is het dan makkelijker om even contact te maken.  
AW geeft aan dat het ook naar ouders toe fijn is dat ouders het PH-gevoel weer gaan 
herkennen nu er zoveel nieuwe gezichten zijn. WS beaamt dit. 

 
- Actuele stand formatieplan, lopende schooljaar: 

Wisseling in 3/4/5: SW heeft een andere baan, SH heeft deze plek overgenomen met 
dezelfde werktijdfactor. SB, KG en VK zijn op dit moment ziek. Verder zijn er geen 



wisselingen vergeleken met start schooljaar. Alle tijd die beschikbaar is, wordt nu 
ingezet. JV mailt het formatieplan 2022-2023, WS gaat dit nog even kritisch bekijken. 
Op dit moment zitten we redelijk ruim in formatie. Of dit volgend schooljaar ook zo zal 
zijn, moet dan bekeken worden. 

 
- Concept schoolbegroting school kalenderjaar   

Is nog een concept, is al wel besproken in de GMR. 
Zijn nog wel wat vragen over de inkomsten en afschrijvingen. WS gaat dit navragen. 
WS komt hier in een volgende vergadering op terug. 

 
- ARBO-prioriteitenlijst  

ARBO komt een keer per jaar/2 jaar langs, soms via het OBT dmv een vragenlijst. Uit 
deze lijst komen dan punten naar voren waarmee het bestuur aan de slag kan. 
WS doet navraag bij CvZ en komt hierop terug. 
 

- Ontruimings-/calamiteitenplan 2022/2023 
Eerste (aangekondigde) ontruimingsoefening is geweest. Wordt na afloop geëvalueerd 
en aangepast in het plan. 

 
- Huishoudelijk reglement MR 

Kort besproken, we nemen dit door voor de volgende vergadering 
 

- Herplaatsing kunstwerk: 
Ons voorstel is om bij het VanderMolenhuis te vragen of zij belangstelling hebben 
voor plaatsing daar.   
 

- Actielijst 
Is besproken 
 

- Planning volgende MR-vergadering 
Donderdag 19 of 26 januari: 19.00 – 21.00 uur (MS geeft nog aan welke datum haar 
voorkeur heeft) 
 

- Rondvraag deel 2 
AW: notulen OR? Nog niet ontvangen, JV zoekt uit wie de secretaris is.  
AW: pleincommissie: wat is precies de bedoeling? We financiert dit? WS geeft aan dat 
hiervoor verschillende subsidies aan te vragen zijn, bijvoorbeeld bij de provincie of het 
waterschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actielijst  
Startdatum Actie Wie Planning Gereed 
Mrt. 2022 Doornemen huishoudelijk reglement, mn 

rode stukken tekst. Volgende vergadering  
Allen  Jan.  2023  

Dec. 2022 Doormailen verbeterplan aan MR WS, JV Dec. 2022  
Dec. 2022 Mailen formatieplan 2022/2023 aan WS JV Dec. 2022  
Dec. 2022 Verantwoording verdeling wtf formatieplan 

bekijken 
WS Jan. 2023  

Dec. 2022 Vragen nav concept jaarbegroting door 
nemen met MH/OBT 

WS Jan. 2023  

Dec. 2022 ARBO-prioriteitenlijst navragen bij CvZ hoe 
dit voor SCBOLL/PH geregeld is 

WS Jan. 2023  

Dec. 2022 Navragen bij VanderMolenhuis of er 
belangstelling is voor het kunstwerk 

? Jan. 2023  

Dec. 2022 Notulen OR, navragen wie secretaris is JV Jan. 2023  
     

 


