Notulen MR H. Henricusschool
Datum
Locatie
Tijd
Aanwezig
Afwezig
Voorzitter
Verslag

Woensdag 2 juni 2021
H. Henricusschool
15:30 – 17:00
Marian Nuchelmans, Grada van Deutekom, Anna Lont, Maaike Tijsen,
Gerben Konijn (vanaf 16 :30), Manon Kloosterman
Maaike Lakeman
Anna
Maaike T.

1. Opening
Anna opent de vergadering, Marian is vanaf het begin van deze vergadering aanwezig.
2. Vaststellen agenda + ingekomen stukken
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De volgende stukken zijn ingekomen:
Document
Agendering

Werkverdelingsplan 2021/2022
Protocol ziektevervanging 2021
Schoolgids 2021/2022
Managementsamenvatting NPO Henricusschool

4
4
5
6

3. Notulen vergadering 19 april + actiepuntenlijst
De notulen zijn goedgekeurd en openbaar gemaakt, er zijn geen actiepunten afgehandeld.
4. Werkverdelingsplan en verdeling werkdrukgelden
Het werkverdelingsplan en de verdeling van de werkdrukgelden zijn al in het team besproken. De
personeelsgeleding verteld ons dat er weinig aanpassingen zijn geweest ten opzichte van vorig jaar
en dat ze tevreden zijn over de invulling van de werkdrukgelden, er wordt weinig werkdruk ervaren.
Er wordt door de PMR ingestemd met het werkverdelingsplan en de verdeling van de
werkdrukgelden.
5. Schoolgids
Er zijn wat opmerkingen over de beschrijving van de verschillende toetsen en wat schrijf- en
stijlpuntjes. Deze worden allemaal aan Marian doorgegeven. Marian neemt nog contact op met
Maurice over de ouderbijdrage voor komend jaar. Na aanpassing van deze punten stemmen we in
met de schoolgids.
6. Besteding NPO-gelden
De besteding van de NPO gelden zijn reeds met het bestuur en in de GMR besproken en grotendeels
akkoord, bedragen kunnen nog wijzigen. Omdat er geen achterstand is opgelopen door de lockdown
wordt de gelden ingezet om de reeds bestaande plannen meer body te geven, dit door de inzet van
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extra handen en professionalisering. De MR stemt in met de voorgestelde besteding van de gelden.
7. Kindcentrum
Marian geeft een toelichting op de plannen die samen met de gemeente gemaakt zijn voor de
verkeersveiligheid rondom het kindcentrum en de inrichting van het nieuwe schoolplein. We spreken
over de mogelijkheden en wensen wanneer er weer ouders in de school mogen. Dit is een goed
moment om te bekijken wat de gewenste situatie straks in het kindcentrum is en dit alvast na de
zomervakantie in te zetten.
8. Diversen:
a. Corona
Marian stelt voor om de schooltijden van de onderbouw weer gelijk te trekken met de
andere klassen, hier stemmen we mee in. De mogelijkheid wordt bekeken om de
eindmusical van groep 8 voor de ouders in het Vikingschip te houden.
b. Financiën
c. Sociale zaken
d. Personeel en organisatie
Laura van Dijk gaat haar lio lopen in groep 8 bij juf Sharon
Marian gaat een MR-vervanger zoeken voor tijdens Manon haar zwangerschapsverlof.
Onze voorkeur gaat uit naar een onderbouw-leerkracht.
e. GMR
Aankomend schooljaar zal de GMR drie thema-avonden organiseren, er is gevraagd
om vanuit elke GMR een afvaardiging naar deze avond te sturen. De avonden zijn van
17:00 – 20:30 en inclusief maaltijd. De volgende data/thema’s zijn gepland:
- 9 september: NPO-gelden en begroting;
- 8 november: Schoolplan en NPO;
- 11 januari: werkverdeling en formatie
Op de volgende vergadering bespreken we wie er naar welke avond wil gaan en zullen
we ons in gaan schrijven.
9. Rondvraag
Naar aanleiding van de informatie-avond over de 2/3-combi zijn er door drie ouders
vervolggesprekken aangevraagd. Eén ouder heeft besloten om over te stappen naar een
andere school. De andere twee waren tevreden naar aanleiding van de gegeven toelichting.
10.Nabespreking
We maken geen gebruik van de nabespreking
11.Sluiting
Om 17:00 wordt de vergadering gesloten.
Vergaderschema schooljaar 2020 - 2021
Dag
Ma 23-11

Tijd
15:30-17:00

Agenda
Schoolbegroting 2021, inventarisatie scholingsbehoeften MR
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Ma 01-02

15:30-17:00

Voortgang schooljaarplan 21/22

Ma 29-03

15:30-17:00

voorzet formatieplan en samenstelling formatie, resultaten ouder- en
leerlingentevredenheidsonderzoek, voorzet vakantierooster

Ma 19-04

15:45-16:45

Formatieplan en samenstelling formatie (I-PMR), analyse
resultaten middentoetsen

Wo 02-06 15:30-17:00

Werkverdelingsplan (I-PMR), vakantierooster 20/21, Schoolgids
21/22 (I-OMR)

Ma 28-06

Schooljaarverslag 20/21, Schooljaarplan 21/22 (I-MR), hoogte en
besteding ouderbijdrage

15:30-17:00

Actiepuntenlijst
Omschrijving afspraak

Uitvoering

Bijzonderheden/
planning
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