
 

         
 
 
  

Medezeggenschapsraad Rehobothschool te Huizen 

vergadering van de medezeggenschapsraad schooljaar 2021/2022 
 Op 31-08-2021 is deze gehouden aanvang 20.00 uur. 

. 

Notulen 
 

Tijd Onderwerp ACTIE: 

20:00-20:05 

Welkom + opening 
 
Gerda opent met een gedicht van Marcel Zimmer. 
‘Opgebrand’ 
 
Hendrik start de vergadering met de opmerking of er nog 
vragen zijn en de mededeling dat Hendrik, Iris en Anthon 
een gesprek met Elies gepland hebben op 6 sept. N.a.v. de 
verdeling NPO gelden. 
 
Belangrijke vraag: Hoe gaan we meetbaar maken wat er met 
het NPO gelden gedaan is. Wat levert het op? 
Hendrik vraagt: 
-Wanneer een ouder een idee heeft. Waar kunnen ze dat 
kwijt? Hoe gaan we dit stroomlijnen?  
Afspraak: Mailadres van MR zal bij ouders meer bekend 
moeten worden. 
De mail naar MR wordt nu alleen gelezen door secr. MR. 
 
Afspraak: secr. MR inventariseert de vragen. En stuurt door 
naar diverse geleding. 
-Ideeën bus (weer)  introduceren 
 
 

-Iris vraagt Tim of de MR mail 
doorgezet kan worden naar alle 
mail adressen vd MR leden. 
 
-Nelleke zal  de Ideeënbus weer 
actueel maken in de 
leerlingenraad. 
 
 

20:05-20:45 

Mededelingen / vragen  directie 
Zie bijlage Ambitiegesprek 
Nelleke geeft aan dat het wellicht een goed idee is om een 
Ambitie gesprek met MR aan te gaan. 
Waar gaan we ons als team dit schooljaar op richten?: 

- Opbrengsten 
- TLIM 
- OOL 
- Leerlingenzorg 
- Kwaliteit van de instructie (blokplanningen) 
- PLG kwaliteits agenda (directie) 
- Leerplein implementeren. 

 
 
 

-Gerda gaat Placemat voor 
Instemming/advies recht zo 
mogelijk bij geleverde 
documenten geven. 
 
-Leerteams krijgen de opdracht 
om een SMART-doel te 
beschrijven. (Nelleke) 
-Deze beschrijvingen moeten 
uiteindelijk bij MR terecht 
komen. In een volgende verg. 
kijken we hoe we dit vorm gaan 
geven.  
 



 

Vraag Nelleke: Welk beeld heeft  (PMR) bij rol in de MR? 
- Stem vh team vertegenwoordigen. 
- MR zichtbaarder naar de ouders toe. Zodat kritische 

ouders meer kunnen meedenken ipv alleen kritiek 
geven. 

- Communicatie verbeteren. 
-  

Afspraak: het resultaat van de onderwerpen die hierboven 
staan. (SMART opstellen) 
Vragen voor MR om over na te denken: 
Hoe kan de MR dit proces blijven volgen? 
Hoe kunnen we ouders in het proces meenemen? 
Hoe kunnen we ouders de mogelijkheid geven om een MR 
verg. bij te wonen. 
 
Jaaroverzicht voor planning. 
Afspraak: Er moet duidelijkheid komen over ‘instemmings 
recht of adviesrecht’ op stukken die  in de MR besproken 
moeten worden. 
Jaaroverzicht met onderwerpen en benodigde documenten 
moet duidelijkheid geven bij de planning van de MR 
vergaderingen 
 

-Nelleke vraagt bij administratie 
of het mogelijk is om de notulen 
van MR op de RHS-site kan 
komen. 
 
-Nelleke en Gerda gaan op zoek 
naar jaarplanning MR. 
 

20:45-20:50 

Notulen vorige vergadering 
Afspraak: Notulen moeten (aangepast) zichtbaar worden 
voor ouders.. 
 

Iris: Nelleke/Tim vragen of 
privatie geborgen is bij Google 
classroom 

20:50-21:00 
Terugkoppeling GMR vergadering  
Zie notulen 
GB 

 

21:00-21:30 

Eigen doelen en ambitie 
(Wat willen we dit schooljaar bereiken) 

- Jaarplanning vaststellen. 
- Week van te voren een agenda versturen. 
- Documenten op vaste plek op het netwerk. 
- Map MR voor PMR bereikbaar. 
- Zo op orde hebben dat we het kunnen publiceren. 

PR vergroten/vormgeven van MR. 
- (agenda en PR verzorgen naar ouders (Parro) 
- HHR en MR reglement. Bespreken en vaststellen. 
- Zichtbaarheid van MR naar ouders vergroten. 

Laagdrempelig maken van MR. 
- Is er nog behoefte aan foto’s vanuit de groepen? 

 
Afspraak: We maken een verhaal voor in Parro met 3 
punten nl: ambitie gesprek, zichtbaarheid/bekendheid van 
de MR, onderhoud/renovatie school met MR mailadres. 
 

-Gerda: volgende vergadering 
….reglement doorsturen. 
 
-Hendrik: zorgt dat het 
document (HHR) in concept 
klaar is. 
 
-Debbie: vraagt bij GMR naar 
het document. (HHR? Of MR?) 
 
-Anthon geeft door aan Debbie 
welk document we zoeken. 
 
-Gerda: checklist maken voor 
vóór een vergadering. 
 
-Iris en Debbie: Verhaal maken 
wiewatwaar MR voor in Parro  

21:30-21:45 
Opstellen jaarverslag 
Afspraak: Jaarverslag van 20-21 moet gemaakt. 
 

-Gerda: maakt Jaarverslag 
concept op de volgende 
vergadering. 
 



 

21:45-21:50 

WVTTK 

 

 

 

21.50- 22.00 uur 

Rondvraag en sluiting 
              
OR -> moet financieel overzicht geven. In welke 
vergadering? 

- Is er een mogelijkheid om overleg te hebben met 
OR en MR?  

Afspraak: 
Dit gaan we volgende vergadering inplannen. 
 
Wie doet de volgende opening? 
 

-Iris: nodigt OR uit voor 
volgende vergadering. 
 
-Debbie opent volgende 
vergadering van 13/10/21 
 

 


