
Aanwezig: 
Mariëlle, Egbert, Fenny, Annemarie, Marleen 
 
Afwezig m.k:  
Rutger, Elise 
 
Fenny opent de vergadering. 
 

1. Nadere agendering: Geen extra opties die toegevoegd moeten worden. 
2. Notulen GMR: Egbert vroeg zich af of de zaken die vanuit de GMR genotuleerd 

waren ook daadwerkelijk besproken zijn in de MR. Het gaat hier over het nieuwe 
werkplan en formatie. Het programma MOOI biedt overzicht bij het 
werkverdelingsplan. Fenny geeft aan dat alles er tot nu toe instaat. Als de formatie 
rond is wordt dit in de MR besproken. 

 
Mededelingen Fenny: 

1. Formatie: Er zijn qua WTF een aantal veranderingen. Bestuur heeft besloten om 
ruimer in te gaan zetten op personeelsleden. Volgend jaar gaan we 8 groepen 
draaien waarbij de ambulante tijd behouden blijft voor personeel. Susan gaat volgend 
jaar volledig meedraaien in het team. Mark krijg extra uren en Marleen waarschijnlijk 
ook. 

2. Nieuwe kleutergroep is opgezet. De groep gaat de pimpelmeesjes heten. Maureen 
gaat deze groep 3 dagen per week doen. De andere twee dagen gaat iemand van 
buitenaf doen. 

3. Nieuwe aanmeldingen verlopen voorspoedig. Open dag is goed bezocht. 
4. We krijgen nieuwe vloeren in alle lokalen. Deze wordt dezelfde als in de hal en op 

het stilteplein. Daarnaast krijgen we ook nieuw meubilair. Dit wordt in de 
zomervakantie gerealiseerd. Hiervoor is het de bedoeling dat de leerlingen een dag 
eerder vrij zijn zodat we de school leeg kunnen maken. Oude meubilair wordt 
geschonken aan Oost- Europa. Tot slot komen er nog nieuwe keukenblokken in de 
lokalen. 

5. Er is met de BSO (Humanitas) contact over de aanleg van een groen schoolplein. Zij 
willen dit samen met de school doen. De school moet de subsidieaanvraag doen. Zij 
hebben al ervaring met de aanleg van dergelijke pleinen.  

6. Kindcentrum: Fenny heeft gesproken over VVE thuis. Zij komen hier in het gebouw. 
7. Annie Gommert: Annie komt niet terug op de Huve. Ze geeft aan dat ze geen 

behoefte heeft aan een afscheid. 
 
Activiteitenplan: 

1. Werkdruk: Personeel heeft een onderzoek naar werkdruk ingevuld. Fenny 
presenteert de resultaten voor de MR. Over het algemeen zien de uitslagen er goed 
uit. Punten van aandacht zijn: perfectionisme en begeleiding van jongere docenten. 
Daarnaast is het inplannen van werkdrukverlaging een punt van aandacht. 

 
Notulen vorige vergadering: 



- De doorstroming naar de middelbare school (hoe leer ik toetsen, hoe ga ik plannen 
etc.) zou interessante informatie zijn voor ons als school. Dit is in de vergadering van 
14 januari besproken maar nog niet opgepakt. Een idee zou om een enquête  af te 
nemen bij zowel ouders en leerlingen. Hierbij is het verstandig om van tevoren al 2-3 
contactmomenten  te plannen zodat ouders en leerlingen weten dat de enquête 
eraan komt. 

- Groep 3: Groep 3 krijgt veel les van Mirjam. Op dit moment geven Mark en Marleen 
weer de rekenlessen. 

- Fenny heeft het jaarverslag nog niet gestuurd. Dit wordt nog toegezonden. 
- Rutger moet nog duidelijkheid vragen bij Fenny over de schoolbegroting. Hier is 

onduidelijkheid over ,welke begroting dit is en wat daarbij besproken moet worden. 
Rutger moet dit actiepunt nog terugkoppelen. Begroting wordt vergaderpunt 
volgende vergadering. 

- Fenny gaat het schoolplan eerst met bestuur PCO bespreken. Dit is in concept klaar. 
Z.s.m. Krijgt het team en de MR deze te zien. 

 
Leerlingenraad: 

- OV geeft aan eerst de plannen te willen weten en dan pas geld vrij te maken voor de 
leerlingenraad. 

- De OV heeft nog niet in beeld wat de leerlingenraad gaat doen. Dit is echter door 
Mariëlle vanuit de MR enkele keren toegelicht. Er is een plan van aanpak gemaakt 
en in de stuifmail is de functie van de leerlingenraad uitgelegd. 

- Vanuit de MR is het standpunt als volgt: eerst budget en dan pas plannen. Zo weten 
de leerlingen waar ze mee kunnen werken en kunnen ze realistische plannen maken. 

- Rutger leidt dit schooljaar de begeleiding van de leerlingenraad. Dit neemt hij over 
van Anja. Leerlingenraad komt binnenkort weer samen om weer te vergaderen. 

 
Ingekomen post: 

- Een ouder gaf aan dat er scholen zijn die gebruik maken van flexibele vakanties. Hij 
vroeg zich af of deze mogelijkheid ook iets is voor de Huve. Ons onderwijssysteem is 
nu nog niet klaar om flexibel om te gaan met vakanties. Het is wel een optie voor de 
toekomst. 

 
Overige: 
 
Fenny geeft aan dat er videobewaking komt ivm overlast van hangjongeren. In de 
voorjaarsvakantie zijn er twee ruiten ingeslagen. Buurtscholen hebben ook overlast. 
 
Rondvraag: 
Geen punten voor de rondvraag. 
 
Actiepunten:  
Fenny gaat de vragenlijst met vragen doorsturen naar de MR. Hierdoor kan de MR zich een 
beeld vormen van de soorten vragen die beantwoord zijn. 
 



Rutger: OV uitleggen dat zij aan mogen schuiven bij een leerlingenraadvergadering maar 
hier alleen mogen aanschuiven en niet in gesprek mogen met de leerlingen. 
 
Marleen: Vraagt Rutger wie vanuit de MR moet reageren op de mail van Evalien. 


