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Agenda MR KC Het Stadshart  

8 november 2022 

 

 

       

Plaats  : KC Het Stadshart op locatie 

Tijd  : 18.00 uur – 19.00 uur 

 

MR leden: T. Dorlandt, H. van Hoof,  S. Spee,  E. van den Houten 

Toehoorders: F. Höppener, Z. Fresco, M. Kremers 

Directie: A. van Kerkhoven  

 

 

Tijdbewaking: T. Dorlandt 

 

I  = informatief 

MV = meningsvormend 

BV  =  besluitvormend 

 

 

Agenda 

Eigen vergadering  
1. Opening (I)                                                                                                         5 min 

2. Welkom en Vaststelling agenda (I)                                                                    5 min      

3. Vaststelling notulen van de vergadering 22 september 2022 (BV)                    5 min                                                                   

4. Verkiezing van voorzitter en secretaris/penningmeester en 
taakverdeling binnen de MR (BV)                                                                              5 min 
 
In de notulen noemen wij wie welke rol krijgt. 
 

5. Vergaderdata MR schooljaar 2022-2023 definitief vaststellen (I)                        5 min 
6. Energiekosten KC Het Stadshart  (vast contract, SBK)(I)                                        1 min  

 

Energiekosten liggen bij signum en niet bij school. Wij hoeven hier daarom als 

ouderzijnde en schoolzijnde nog geen beslissingen te nemen.                                 

7. Stand van zaken visieontwikkeling van het kindcentrum (I)                                  5 min 
 

8. Wij werken met PLG’s waardoor de visie gedragen wordt door het team en niet 
bepaald wordt door het MT. Door middel van kartrekkersbijeenkomsten houden we 
bij wat er in elke PLG gedaan wordt. Doel de komende tijd is om onderzoekend leren 
binnen de PLG’s steviger neerzetten.   

9.                                                                                       
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10. Evaluatie invulling pauzetijd leerlingen (I)                                                               1 min 
 

11. School hecht waarde aan een dynamische schooldag. Voor kinderen zorgt Amy 
(vanuit de BSO) voor diverse, sportieve activiteiten. Sollicitant voor de maandag en 
vrijdag. Afspraak schoolbreed tijdens pauzemomenten in de klas is: maximaal 1 
moment tv per dag en niet dagelijks. Hieraan is altijd een onderwijs doel verbonden.                                                          

12. Evaluatie invulling pauzetijd in de ochtend leerkrachten (I) (Zie 
aanbiedingsdocument)           

Pauze voor leerkrachten (15 min. Onder schooltijd) lukte niet altijd vandaar inzet van 
Dynamische schooldag (veiligheid en rust op het schoolplein).                                                                                        
5 min 

13. Borgen van gemaakte afspraken in een groeidocument MR(MV) 

Er moet een document gemaakt worden door de MR waarin we alle acties, besluiten 
en afgesloten acties in 1 overzicht kunnen zien. Bijlage bij de agenda toevoegen.                        
5 min 

14. Overige punten afkomstig van bestuur: poster (I)       5 min 

Het Stadshart is in overleg met de gemeente om het gebouw beter te ventileren. De 
zorgen zijn geuit bij het bestuur. MR wordt op de hoogte gehouden.Er is nieuw meubilair 
voor de hele school begroot.                                           

15. Rondvraag   

Ouderbijdrage: constructieve gesprekken gevoerd met de OR. Innen van de ouderbijdrage 
kost veel tijd. OR doet het goed, maar school wil inzage en regie. Dit gebeurt nu ook. Zorg 
vanuit MR: is er nu een goede borging van de besteding van de ouderbijdrage? Geen 
instemmingsrecht als MR. Binnen Signum is de regiegroep bedrijfsvoering bezig hierin 
een lijn aan te brengen. Anke houdt de MR op de hoogte van de ontwikkelingen.                                                                                                                  
5 min 

16. Sluiting 

 

 

Actielijst 

 

Actiehouder Actie Status 
 

Concept jaarverslag MR schooljaar 2022-2023 updaten 
 

Els H Els maakt een nieuwe agenda waarbij we om en om op de di 

en do vergaderen. 

 

Susanne De notulen en de agenda worden door Els van G op de site 

gezet na controle Mr-leden. 

 

Susanne Let op: de notulen moeten AVG-proef zijn.   
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Els H Hans moet via Els toegang krijgen tot de site van het 

kindcentrum. Els H gaat navraag doen bij Els G. 

 

Susanne Susanne maakt de notulen en daaruit komt een lijst met 

actiepunten. Deze zet zij in een groeidocument. Els maakt 

vanuit dit groeidocument een nieuwe agenda. Els en Susanne 

houden via sharepoint alle documenten romdom de MR bij.  

 

Els H MR- mailadres via dat mailadres alle ouders van de MR 

toegang laten krijgen tot sharepoint. Els H gaat aan Els G 

vragen of de ouders via deze weg toegang kunnen krijgen. 

 

Anke  Anke gaat checken of het klopt wie of wat de ouderbijdrage 

mag innen. Anke neemt contact op met Ed.  

 

 

 

Besluiten: 

 

Onderwerp Besluit 

Vaststelling 

taakverdeling 

MR 

Notulist = Susanne 

Voorzitter = Hans 

Secretaris/penningmeester = Els (Els maakt 2 weken vooraf de agenda 

klaar. Zij stuurt die naar Anke ter goedkeuring. En 1 week voor aanvang 

krijgt iedereen de agenda.) 

Vertegenwoordiger van het bestuur = Anke 

  

  

  

  

 


