
 

         
 
 
  

Medezeggenschapsraad Rehobothschool te Huizen 

vergadering van de medezeggenschapsraad schooljaar 2021/2022 
 Op 13 okt 2021 wordt deze gehouden aanvang 20.00 uur. 

 

Notulen 
Tijd Onderwerp Actie 

20:00-
20:05 

Welkom + opening en vaststelling agenda 
Hendrik verwelkomt Denise en Marion als vertegenwoordiging vd OR. 
Debbie opent met een stukje uit “de Kleine Covey” 
 

 

20:05-
20:15 

Vertegenwoordiger OR: 
Denise licht de begroting toe.  
Hendrik geeft aan, dat zodra er vragen zijn (bv van ouders over de 
ouderbijdrage) dat deze vragen door de MR beantwoord moeten 
worden. (verantwoordelijke orgaan) 
Wat kan MR voor OR betekenen?  
Deze vraag wordt door OR vertegenwoordigers meegenomen. 
Er wordt nog gesproken over methodes om de ouderbijdrage e/o 
andere binnenkomende gelden eenvoudiger te innen.  

 

20:15-
20:45 

Mededelingen / vragen  directie 
- Nieuwe functie omschrijving van Elies. En uitbreiding taken 

Locatie leider. 
Werkgroepen aansturen wordt nu door de locatie directeur gedaan. 
De taken daarin zijn verdeeld over de verschillende lok.directeuren 
Nelleke geeft aan dat zij met hun nieuwe functie omschrijving 
akkoord zijn gegaan.  

- NPO 
Hendrik geeft aan dat het fijn is dat alle gevraagde wijzigingen zijn 
toegevoegd.  
Iris vraagt hoe het geregeld is met vervanging? Deze kosten komen 
gewoon voor Ichthus. Vaak wordt dit door ondersteuners opgelost. 
(er zijn geen mensen te krijgen) 
Debbie heeft een vraag over punt 12. Ontdekhoeken: is er nog geld 
om deze hoeken apart in te richten? -> Niet uit NPO gelden. Dit moet 
uit de investerings begroting. 
Hendrik heeft drie punten: 1. een opmerking over de opmaak…. 
2. op pag. 4 omschrijving van het verkleinen van de groepen 4/5. Kan 
wellicht iets anders omschreven zodat het meer gaat om “het 
voordeel voor de kinderen” ipv de leerkrachten. 
3. Er worden namen genoemd; is het een idee om met initialen te 
werken? 

- Jaarplan 
Er wordt dit jaar erg ingezet op het borgen van ingezette plannen. 
OOL, LIM, Blokplanningen, inzet van het leerplein, Ateliers, enz. 
Iris: een aantal items kunnen meer SMART omschreven worden. 
Nelleke geeft aan dat zij hier binnen kort met IBeen gesprek over 

We willen graag 
naamsbekendheid  blijvend 
op de agenda houden. 
Vincent heeft 
vooruitstrevende ideeën!!!! 



 

heeft. Dat gaat in het document ‘opbrengsten’ specifieker 
beschreven wordt. 
Onderdeel 5. Naamsbekendheid, hoe kunnen we dit meten? Door 
onderzoek/enquêtes werd dit gemeten. In de toekomst zal dit niet 
snel nogmaals op de zelfde wijze gebeuren. Wel wordt er gekeken 
welke interventies hier verbetering aan kunnen geven. 
Anthon geeft aan dat dit moeilijk echt te meten is maar wel 
interessant om verder te onderzoeken. Website en ‘scholen op de 
kaart’ zijn items waar aan we kunnen denken. Vraag: hoe kunnen we 
er toch iets mee? Wat worden onze ( Ichthus) acties?  
 

- Samenvatting Peiling 
Nelleke licht toe. Weinig bijzonderheden. Scores zijn goed. 
communicatie kan een aandachts punt zijn. Afstemming op 
onderwijsbehoefte is een belangrijk punt. 
 
Overige vragen aan Nelleke: 
In Notulen staat actie punt: ideeën bus moet weer actueel worden. 
Nelleke neemt dat mee met de nieuwe leerlingen raad. 
Jaarplanning: Nelleke heeft een oude gevonden. Die aangepast moet 
worden. 
Hoever is Ichthus met veiligheid en google workspace?  
Op bestuursniveau wordt gewerkt aan de handelingen die moeten 
worden uitgevoerd om Google Workspace te blijven gebruiken. Drie 
zaken moeten geregeld worden: 
1. De juiste (technische) instellingen. 
Hierover is contact met Heutink en deze aanpassing is zo goed als 
gereed. 
2. De nieuwe Google voorwaarden accepteren. Dit is deze week aan 
de orde. 
3. De onderwijs specifieke DPIA moet worden uitgevoerd. 
De DPIA is uitgevoerd met een collega van de AVG-adviseur. Hieruit 
komt een advies over het risico dat wij gaan lopen met de 
betreffende instellingen en aanpassingen. 
 
MR mail door Iris en Tim…… wordt hard aan gewerkt. 

Eigen 
deel 

  

20:45-
20:50 

Vaststellen Notulen vorige vergadering 
Zie actiepunten. notulen -> goed gekeurd 

 

20:50-
20:55 

Actiepunten vanuit Notulen vorige vergadering 
- Mail doorzetten naar OMR leden doen we niet. 
- Mailadres van MRRHS ichthus is nu bij alle MR leden bekend. 
- Smart omschrijving van de leerteams Actie punt laten we 

staan. 
- .  

 
Gerda: 
-Placemat (instemming/ 
beslissing bevoegdheid) MR 
gaan bij de volgende 
documenten mee gestuurd 
worden. 
- jaarverslag (Anthon en 
Gerda voor 1 nov. Opzet 
maken. 
- Debbie of Vincent :MR 
reglement wordt opnieuw 



 

opgesteld door GMR sturen 
dit door. 
- Hendrik en Gerda maken 
Checklist voor een  
vergadering. 

20:55-
21:10 

Hoe gaan wij als MR om met de SMART-opdrachten van de 
Leerteams? 
Zie boven. 

 
 

21:10-
21:20 

Huishoudelijk reglement  
Zie HH reglement is vastgesteld en gaat in per 01-01-2022 
Er moet een plaatsvervangend voorzitter aangesteld worden. 
Anthon stelt zich beschikbaar. 
Secr. -> Gerda 
Penningmeester is nvt. 
Kleine aanpassingen aan het rooster van aftreden 
 
 

Volgende vergadering HH 
reglement nogmaals 
meenemen. Ter  
info voor directie. En 
vaststelling MR. 
 
Hendrik pas data aan. 

21:20-
21:30 

Onderhoud RHS 
Anthon heeft gesprek gehad met Elies. 
Elies was ‘vol’ over prognose cijfers van de gemeente…… 
Op 1 nov gaat Anthon weer in gesprek met Elies. Dan zal er meer 
over onderhoud (en leerlingen aantal ) gesproken worden. Het is 
belangrijk om te blijven praten over “Hoe nu verder?” 
 

Anthon 

21:30-
21:40 

Terugkoppeling GMR vergadering  
Zie notulen 
Vergadering met RvT was 12-10-2021 
Notulen van 16 sept worden per Parro verstuurd. (bestuursbesluit) 
Er wordt gesproken over het proces van aanstellen van bestuurder. 
Bij een dergelijke situatie in de toekomst willen we graag zien dat er 
duidelijker en vroegtijdig gecommuniceerd wordt. 

 

21:40-
21:50 

WVTTK  
4 Punten die we willen delen met de ouders 

- OR was te gast bij de MR en is de begroting van OR 
vastgesteld. 

- MR is goed geïnformeerd door directie over de NPO gelden. 
- De ideeënbus  (leerlingenraad) 
- Regelmatig overleg over onderhoud. 

Iris en Debbie 

21.50- 
22.00 
uur 

Rondvraag en sluiting 
             Wie doet de volgende opening? 
Hendrik sluit de vergadering om 22:25u 

Iris doet de opening op 23 
nov. 

   

 


