
 

         
 
 
  

Medezeggenschapsraad Rehobothschool te Huizen 

vergadering van de medezeggenschapsraad schooljaar 2021/2022 
  24-05-2022  

Afwezig: Arjan 

Notulen 
 

Tijd Onderwerp Aktie 

20:00-20:05 
Welkom + 
Opening 
Racisme en Discriminatie 

Hendrik 
Hendrik 

 

Mededelingen / vragen  directie 
- Bijbehorend document wordt dinsdag 

toegestuurd. 

• Bezoek v RvT (kort verslag) Caroline van Breugen en 
Dick den Bakker. Zijn namens RvT geweest. 
Debby heeft een presentatie gehouden over het 
werken in de onderbouw. Dat was duidelijk en 
helder. Past naadloos bij de visie die we hebben. 
Vincent heeft als afgevaardigde van GMR gepraat. 
Ze hebben in aantal klassen gekeken en gesproken 
met de Leerlingen Raad.  
 

• Ontwikkeling leerlingen aantal  

• Bea en RHS zitten op de grens van opheffing. Dit zit 
op 174 leerlingen. (heeft met de Gemeente te 
maken) Dit is in het land een discussie. De norm 
gaat omhoog naar 178 ll. Er is onderzoek gedaan 
door Verus. Wat gebeurd er binnen Ichthus als een 
school 3 jaar onder de norm komt. Wij komen dit 
jaar rond 184 ll. Per 1 okt. Misschien zelfs iets 
hoger…..!! Daarna stromen er meer kids in. 
Ook wordt er gekeken of er evt. partners zijn waar 
Ichthus mee kan samenwerken. 

• Tip: GMR b 

• Teldatum wordt per aankomend schooljaar verlegd 
naar 1 febr. Dit is natuurlijk veel gunstiger. 

• Cees geeft aan dat wij open staan voor nwe 
leerlingen (ten opzichte van andere scholen) omdat 
wij ruimte hebben. En vrij eenvoudig kunnen 
uitbreiden. Daarnaast willen wij graag nieuwbouw 
maar daarbij moeten we concessies doen aan de 
ruimte die we dan mogen gebruiken. 

• Dus ons plan moet wel degelijk weer “afgestoft” 
worden en opnieuw gaan kijken hoe we de indeling 
binnen de school willen gaan gebruiken. 
 
Werkverdelingsplan (stand van zaken) 

• Nu is er beschikbaar 11,5 banen. Zie document 

Cees/Iris 



 

• CAO geeft aan dat de invulling van dit 
werkverdelingsplan bij het personeel ligt. We zijn 
daar al mee bezig en gaan in de volgende 
vergaderingen en studiedagen mee verder. 

• We zullen begin van volgend schooljaar een 
informatie avond voor ouders houden waarin 
doelen en werkwijze verder zullen uitleggen. 

• Dit zal per Team (OB en BB) apart. 

• Zodra er aanpassingen gemaakt moeten worden 
zullen ouders hierin meegenomen worden. (het is 
natuurlijk een nieuw proces waar naar verwachting 
best aanpassingen zullen komen.) 

• Doelen zijn al besproken door OB en BB maar 
worden verder uitgewerkt. 

• Ook de formatie (invulling van wie op welke groep) 
wordt in overleg door de beide Teams ingevuld. 

• Personeels geleding van de MR moet akkoord gaan 
met het plan. 

• Ook de ondersteuning zal door verschillende 
leerkrachten ingevuld gaan worden. Door een 3 
wekelijks overleg met de Teams over de leerlingen. 
(zie document) 

•  

• Iris: over de opbrengsten: AMN toets van groep 8 is 
met een gemiddelde van 403,6 zeer goed. We 
liggen met deze score ruim boven het landelijk 
gemiddelde van 387. We moeten het advies van 
een aantal kinderen zelfs naar boven aanpassen. 

• De opbrengsten in de groepen in de onderbouw zijn 
te verklaren door de Corona tijd. Daar zijn we hard 
mee bezig om beter in beeld te brengen en  

• Marjon is de 2e vertrouwens persoon. 

• Hendrik vraagt naar de status van de sollicitant. Iris 
geeft aan dat ze aangenomen is. Rosalie van Velse. 
 

EIGEN DEEL 

 
Notulen vorige vergadering  
Geen bijzonderheden. 
Algemene opmerking: hou de notulen iets zakelijker. 

 

 

Actie punten vanuit vorige vergadering: 

• Notulen aanpassen procedure aanpak Vincent mz 
Hendrik (Gerda) aangepast. 

• Gerda- stuurt QR-idee door naar Marjon Korf. 
Marjon was blij met dit idee. 
 

• Gerda- vraag aan Cees en Iris ivm instemming 
Allocatie model. 
GMR heeft geen “instemming” maar wel over hoe 
de verschillende scholen de invulling hebben 
gedaan. 
Cees geeft aan dat Elies graag alles (financiën)  
inzichtelijk wil maken. De school krijgt dan een 

Actie: Gerda 
geeft door aan 
Erica. Betalings 
linkjes in een 
PDF werken 
niet altijd goed. 
Zorg dat het 
altijd een 
actieve link is. 
 
 
 
 
 



 

Totaal bedrag (op basis van aantal ll) Nu komt de 
verantwoordelijkheid bij de scholen zelf te liggen.  

 
Gerda maakt een nieuw jaarplan 22/23. 
Bijgevoegd. 

• Gerda vraagt OR voor punten. Geen punten. 

• Gerda vraagt aan Erica hoe financiën MR zit? 

• Debbie vraagt aan Iris hoe moeten de opbrengsten 
gecommuniceerd worden met de MR? 

•  

• Tip Cees: Schoolgids moet vastgesteld worden na de 
schoolvak. (door Gerda in MR Jaarplanning 
opgenomen.) 

•  

 
 
 
 
 
 
In ons HH 
reglement staat 
geen bedrag. 
Na vragen aan 
Cees hoeveel 
dat moet zijn 
dan aanpassen 
in HH 
reglement. 

 

Terugkoppeling GMR vergadering. 
31-03-22 is er een vergadering geweest. Debbie heeft 
notulen in vergadering aangeleverd. 
 
 

Debbie 

 

WVTTK  
Hendrik is er de volgende vergadering niet. 
Datum wordt in overleg met aanwezigen aangepast naar 23 
juni. 
(voorstel La Maison in Huizen) 
 

Gerda (Debbie) 
jaarverslag  
Volgens 
jaarplanning: 
okt. 22) 

 

Voorstel MR kandidaat 
Hendrik kreeg een aanmelding. Darina Schingenga heeft in 
MR gezeten van de Peuterspeelzaal. 
Hendrik nodigt haar uit voor de volgende vergadering. 

Hendrik 

21.50- 22.00 uur 
Rondvraag en sluiting 
Hendrik sluit de vergadering om 21:40. 
             Wie doet de volgende opening?  

Allen 
niet 

 


