
 

Pagina 1 van 3 
 

  
 

 

 

 

Maandag 22 november 2021   Notulen MR KC Het Stadshart 

Plaats  : KC Het Stadshart 

Tijd  : 19.30 uur tot 21.00 uur 

 

MR leden: Thomas Dorlandt, Frank Höppener, Zoë Fresco, Marjolein Kremers  

Directie: Ed Verhage 

 

 

Agenda 

1. Opening. 

Thomas zal een deel van de avond niet aanwezig kunnen zijn, Frank zal de taak van voorzitter op 

zich nemen, Marjolein verzorgt de notulen dit keer. 

 

2. Welkom en Vaststelling agenda                             

       

3. Evaluatie van de oproep nieuw OMR lid september/oktober 2021  
Er heef t uiteindelijk geen verkiezing plaatsgevonden, evaluatie is daardoor overbodig.  
 

Willem-Jan Wieland is onlangs als ouder van Het Stadshart lid geworden van de GMR binnen 
Signum.        

4. Verkiezing van voorzitter dit schooljaar: Frank Höppener  
Secretaris: Marjolein  
Penningmeester: Thomas 

Notulant: Zoë 
Taakverdeling binnen de PMR: Marjolein plaatst berichten t.a.v. vergaderdata op de Ag enda van 
Social Schools. Zoë zal documenten op de website en binnen SharePoint plaatsen. Indien nodig 

zal Zoë links plaatsen om personen online te kunnen laten deelnemen aan de MR bijeenkomsten 
 

• Vaststellen jaarbegroting MR Afronden schooljaar 2021: akkoord 

• Indienen jaarbegroting MR schooljaar 2022: akkoord                                           

• Vaststellen jaarverslag MR schooljaar 2020-2021 + aangepast  

aanbiedingsdocument m.b.t. het juiste schooljaar: akkoord                                        

      

• Scholingsbehoef ten MR inventariseren: Zoë is aangemeld voor een MR cursus bij 

Signum                                               

• Vaststellen huishoudelijk reglement: akkoord                                      

• MR-jaarplan 2021-2022: akkoord.  

 

                              

5. Schoolreisje: Is de MR het eens met de bestedingen? OMR heef t eerder al ingestemd met de 
bestedingen van de schoolreisjes. Binnen het team is de meerderheid van mening dat het 
schoolreisje niet per se educatief  van aard hoef t te zijn, er worden gedurende het schooljaar 

immers al educatieve uitstapjes georganiseerd. 

Het huidige schooljaar is de OR het uitvoerend orgaan van de schoolreis jes, zij vormen samen 

met enkele leerkrachten de commissie. 
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De commissie heef t als aanspreekpunt de OR. 

Volgend schooljaar is de besteding vastgesteld en is de uitvoering (de factuur op schoolniveau).

                

6. Schoolgids en visieontwikkeling                    

Het meerjarenplan wordt als team vastgelegd. De basis daarvan is de gedeelde visie. Binnen nu 

en twee weken zal deze verstuurd worden door Ed aan de leden van de MR.  

De visie wordt concreet ingevuld en geborgd.  

Eigenaarschap en borging worden met het team wordt concreet gemaakt. De aankomende 

studiedag ( 06-12-2021) wordt dit compleet gemaakt. 

Binnen het team van Het Stadshart is een hoge betrokkenheid. Er is sprake van een stevige 
basis, het leerrendement is hoog. Deze ontwikkelingen zijn merkbaar binnen het gehele 

kindcentrum. 

Dit document zal een gedegen basis zijn voor Het Stadshart.  

OMR: delen van deze goede ontwikkeling / successen mogen gedeeld worden met de overige 

ouders.                             

7. Borging besteding NPO gelden: ref lectie door directie                                         

Het plan over de besteding van deze gelden is een aanvulling op wat al gedaan werd.  

Het onderwijs is afhankelijk van de beschikbaarheid van mensen die het plan uitvoeren. 

      Hetgeen is ingezet is van toegevoegde waarde voor de school.  

8. Ref lectie op pauzetijd voor de leerkrachten en invulling leerlingen                                                   

De afgelopen periode is de pauzetijd er soms bij ingeschoten,  doordat personeel ziek was. Ook 

binnen de opvangorganisatie is er een tekort aan personeel.  

Door de manager van Kanteel en binnen het team wordt het zo goed mogelijk opgelost.  

                              

9. Formatie overzicht n.a.v. teldatum 1 oktober.                             

In de formatie zijn geen zaken veranderd n.a.v. de teldatum. 

10. Overige zaken vanuit de directie   

Het jaarplan is gedeeld met de MR om het door te lezen. 

23 november staat een gesprek gepland met het SBK en Kanteel over de verkeerssituatie.              

                 

11. Rondvraag: 7 april wordt verplaatst naar 4 april 2022.         
                                                                                                                                            

                                             

12. Sluiting 
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Actielijst 

 

Actiehouder  Actie 
 

Status 

Zoë Documenten op 

de website 
plaatsen en op 

SharePoint 

 

Marjolein WJ W vragen: 

vermelding in de 
Nieuwsbrief 

betreffende 

lidmaatschap GMR 

 

Marjolein Commissie 
schoolreis 

informeren 

 

Marjolein Agenda MR 15 

december volgens 
jaarplan MR 

voorbereiden 

 

MR Jaarplan 2021-

2022 lezen, 
gedeeld e-mail 

22-11-2021 

 

Marjolein Vergaderdata in 

social schools 
zetten met link 

naar Website voor 
agenda. 

 

  

 
 

 

 

Besluiten: 

 

Onderwerp Besluit 

Besteding 

schoolreisjes 

 
 

MR stemt in met voorgestelde besteding. 

 
 

  

  

  

  

 
 

 


