
 

         
 
 
  

Medezeggenschapsraad Rehobothschool te Huizen 

vergadering van de medezeggenschapsraad schooljaar 2021/2022 
 

Online  
 

 

Notulen 23-11-2021 

Tijd Onderwerp 

20:00-20:10 

Welkom + opening  
Iris opent met een verhaal over de “werkplaats”. 
Vaststelling van de agenda 
Hendrik vermeldt nog even het afscheid van Nelleke. Per 1 maart. (dus 
zij is nog 1 MR vergadering aanwezig) 

20:10-20:40 

Mededelingen / vragen  directie 

• Bespreking opbrengsten  
Nelleke bespreekt met ons via een PPT het document opbrengsten 
analyse dit is besproken met Elies en gepresenteerd in het team. 

• Cohortonderzoek, bijgevoegd. 
Nelleke geeft hierbij een uitleg bij de ppt. 

• Begroting (wordt mondeling toegelicht) voor kalender jaar 
2022: 

Bestelling van de kleutermateriaal is gedaan. Komt nog dit jaar binnen. 
-Er gaan nieuwe laptops komen voor collega’s (een aantal collega’s 
hebben al een nieuwe) 
-Kleuterhoeken worden uitgebreid met materiaal. 
-Krukken worden besteld voor de diverse klassen. (aan de instructie 
tafels) 
-Materialen voor zorg en plus leerlingen  
-Uitbreiding voor de Maker Space. 
-Nieuwe methode Lezen/’begrijpend leren. 
- Aanpassing Teamkamer. 
 

• Identiteitsnotitie – voortgang (wordt toegelicht) 
Op directie niveau/team/IC/ GMR is er een ID notitie versie 10 
geschreven. Dit wordt nu gedeeld met de MR. 
Hendrik heeft een vraag over ‘hoe om te gaan met leerkracht die een 
niet christelijke afkomst heeft. Of bijv. LHBTi-leerkracht. Hoe gaan we 
daar mee om? 
Debbie geeft aan dat het in de GMR meer een hamerstuk is geweest. 
Er is gesproken over evt. toevoeging zodat de scholen zich beter terug 
kunnen vinden in de notitie. Het document is nu meer geschreven voor 
de kinderen (exclusiviteit) Iedereen is welkom.  



 

Anthon geeft aan dat we nu eigenlijk alleen procesvragen kunnen 
stellen. 

• HH reglement   
Hendrik geeft aan dat dit ons reglement is. Ter kennisgeving voor 
Nelleke. 
Actie: Gerda in OV vergadering melden voor collega’s 

• Corona 
Hendrik stelt een vraag: Check in hoeverre is de RHS voorbereid op een 
komende lockdown?  
Nelleke geeft aan dat ze de richtlijnen volgt van de PO raad en na 
overleg met bestuur. Mocht het zover komen gaan we hetzelfde doen 
als de laatste keer. Zodra er meer duidelijk wordt. Zal ze dit delen met 
MR. 
 
Vraag over de LL-raad: Nelleke heeft dit nog niet geregeld. Ze heeft wel 
het plan om dit voor haar vertrek nog te organiseren. 
 
 
 
 
 

EIGEN DEEL                                                                                                                     Actie 

20:40-21:40 

Notulen vorige vergadering (13-10-21) 
Goed gekeurd. 

 

Actie punten vanuit vorige vergadering: 
- PR actie met Vincent  

 
 
Hendrik verzoekt om het geschreven stuk voor de 
ouders over inhoud van de MR vergadering eerst 
even via Hendrik te laten gaan. 

Debbie gaat 
contact op nemen 
met Vincent. 
 
 
 
Iris en Debbie 

Terugkoppeling GMR vergadering  
Zie notulen (vandaag zijn GMR notulen gestuurd) 
 
Debbie geeft aan dat er o.a. gesproken is over de 
bezetting van de Voorzitter en Notulist. Het is in de 
teams een uitdaging deze taken te (laten) 
bemannen. 
 

 

Jaarplanning MR (vaststellen) 
2x Per jaar in de jaarplanning zetten:  
Opbrengsten. Sept en maart. 
In November: toevoegen evt. herziening 
HHreglement. 
Juni: vaststelling jaarplanning 2022/23en voor de 
begroting. 

Gerda: 
Jaarplanning nog 
1x rondsturen 
daarna hoeft hij 
niet meer op de 
agenda 



 

Onderscheid maken wat terugkerend is. 
Allert zijn op de planning icm OR vergaderingen en 
oudergesprekken. 

NPO plan (instemming) 
Hendrik heeft dit geaccordeerd. 
Veiligheidsplan is ook geaccordeerd.  

 

HH reglement (vaststellen) 
Goedgekeurd en aangeboden aan directie RHS 

 

Checklist 
Goedgekeurd. 
In het midden staat 10 dagen voor verg. “voor 
bepalen van de agenda” 

 

  

Nieuwbouw nieuws? 
Op 1 nov is er contact geweest tussen Nelleke, 
Elies, Anthon en Iris. 
Er is gesproken over het ‘aantal’ leerlingen. (we 
hebben nog niet onder de norm gezeten) dus de 3 
jaar termijn loopt nog helemaal niet. 
Dit gebruikte de gemeente als tegen argument om 
alles op ‘Hold’ te zetten. 
Nu wil Elies weer actie ondernemen. We hopen 
met de aankomende verkiezingen weer een 
positieve opstart te krijgen met het gesprek over 
de nieuwbouw. 
Tip: Geschiedenis vertellen in de nieuwe 
samenstelling van de gemeente raad straks. Het 
gesprek moet ‘levend’ blijven bij de huidige 
wethouders. Tegen de tijd van de nieuwe 
verkiezingen moet dit weer actief op de agenda 
komen. 
 

 

21:40-21:50 

WVTTK  
Afscheid van Nelleke: Wie zit er in de commissie? 
Anja en Lianne. 16 febr.?? 
 

 
 
 
 
Debbie is 
aanspreekpunt 
voor ‘feesten en 
partijen’’ 

21.50- 22.00 uur 
Rondvraag en sluiting 
             Wie doet de volgende opening? 

Opening door 
Arjan 18 jan. 

 

Wat komt er in het stukje voor de ouders? 
- Nelleke heeft het document over de 

opbrengsten met de MR gedeeld. 
- Er is een Identiteits notitie gepresenteerd. 

 



 

- Wat is het HH reglement en waarom hebben 
we dat? 

 

 


