
Notulen Mr vergadering
27- 09- 2021 | 19.15- 21.00 uur | Vergadering geopend door Egbert van Rhee

Notulist: Marleen Oude Geerdink

Aanwezig

Namens de OV: Nick, Maikel
Namens de MR: Rutger, Elise, Annemarie, Marthe, Ivo, Egbert, Susan en Marleen.
Gasten: Jasper Helthuis

Egbert opent de vergadering met een gebed uit psalm 139 vers 13.

Goedkeuring notulen

Notulen worden goedgekeurd.

1. Inbreng OV

Plannen komend jaar:
- De OV geeft aan dat alle taken ingevuld zijn en de lijn van dit jaar uitgezet is.
- Vanuit de OV en MR is de wens om korte lijntjes te houden met elkaar.
- Er zijn veel nieuwe aanmeldingen voor de OV.
- De OV wil graag hulpouders inschakelen. Ouders kunnen aangeven dat ze toegevoegd

willen worden aan de hulpouder app-  groep. De OV gaat hier een berichtje over sturen.
- De OV gaat een promotiefilmpje maken om kort te vertellen wat de OV doet en wat zij

kunnen betekenen voor de school en voor de leerlingen.

2.Werkverdelingsplan

Het werkverdelingsplan is klaar. Hierin staat o.a. hoe we de pauzes verdelen en wat we doen als
een leerkracht ziek is en er geen vervanging beschikbaar is.
T.o.v. vorig jaar is er een verbetering aangebracht in het creëren van een pauzemoment voor de
leerkrachten rond het middaguur. Nu heeft de leerkracht pauze buiten de klas en wordt er
toezicht gehouden in de klas.
Daarnaast is er een wijziging aangebracht in het protocol zieke leerkracht. De leerlingen worden
de eerste dag verdeeld over de andere groepen. De tweede dag worden de groepen naar huis
gestuurd als er geen vervanging te verkrijgen is. Dit i.v.m. werkdruk voor collega’s.

3. Visie onderwijs

Afgelopen schooljaar is er gewerkt aan een vernieuwde visie. Er is in kaart gebracht waar we als
school voor staan:



- Ik ben uniek
- ruimte voor talent
- eigenaarschap
- verbondenheid.

Dit is terug te zien op bv. instagram, facebook maar ook in school zelf. Daarnaast werken we met
B6-4ALL(basics for all). Dit programma helpt de school om schoolbreed de omgangsregels en
normen en waarden uit te zetten binnen school.

4. Vacatures

I.v.m. zwangerschapsverlof komt er plek vrij voor een tijdelijke vacature.
In januari start de instroomgroep. Hier komt een tijdelijke extra leerkracht voor.

5. NPO

Er is ongeveer €110.000 te besteden vanuit de NPO gelden. Hiervan wordt op dit moment een
leerkracht betaald. Daarnaast wordt er gekeken naar een wereldoriëntatie methode
(aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, godsdienst en techniek). Afhankelijk van het kabinet kan er
volgend jaar weer geld beschikbaar gesteld worden voor scholen.

6. Jaarplan basisschool de Huve

Concept jaarplan is door Rutger gestuurd. Mr gaat hiernaar kijken en zal feedback geven. Deze
moet voor de herfstvakantie binnen zijn bij Rutger.

7. Afscheid Annemarie en welkom Ivo

We willen Annemarie bedanken voor haar inzet binnen de MR. Ivo zal de plek van Annemarie
overnemen. We wensen hem veel succes en plezier bij het vervullen van deze rol.

8. Jaarplan MR

Het jaarplan van vorige jaren wordt aangehouden.

9. Jaarverslag 2020- 2021

Jaarverslag 2020- 2021 MR is goedgekeurd.

10. Statuten en huishoudelijk reglement

Statuten en huishoudelijk reglement blijven ongewijzigd.

11. Taakverdeling MR

Egbert blijft de voorzitter na stemming van de MR leden.
Marleen blijft secretaris na stemming van de MR leden.

Marleen en Elise verlengen hun zittingstermijn met 1 jaar met instemming van de leden van de MR.
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I.v.m. zwangerschapsverlof van Susan en Elise zal er een tijdelijk lid aangesteld moeten worden
die de verlofperiode (november tot zomervakantie) van beiden overneemt. Dit neemt de
personeelsgeleding van de MR op zich.

12. Wat verder ter tafel komt.

De OV gaat vaker kort aanschuiven bij de MR vergadering.
Informatiemiddag 28 september: deze middag komt echt vanuit de leerlingen. Ze kunnen hun
schriften en chromebook werk laten zien. Leerkrachten zijn in de klassen voor vragen.
Aandachtspunt voor volgend jaar is het wisselen van de dag i.v.m werk van ouders. Alternatief
twee dagen en dan de dagen wat korter plannen.

Rondvraag

Sponsoring en donaties: de OV krijgt donaties en sponsoring. Zij willen graag weten hoe zij
hiermee om moeten gaan. OV neemt hierover contact op met Rutger.

Vanuit de OV wordt aangegeven dat het kamp budget niet kleiner is t.o.v. voorgaande jaren. Dit
terwijl er bespaard kan worden omdat er geen vervoer bekostigd hoeft te worden. De
leerkrachten geven aan dat zij om budget gevraagd hebben en zich aan het gegeven budget
hebben gehouden.

Communicatie via ov@dehuve.nl of via het personeelslid dat aanschuift bij de OV vergaderingen
vanuit school.

Volgende vergadering

maandag 9 december 2021
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