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Agenda MR KC Het Stadshart  

 

 

 

       

Plaats  : Online 

Tijd  : dinsdag 13 december 2022 19:30 - 21:00 

 

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

Toehoorders:  

Directie: A. van Kerkhoven  

 

Tijdbewaking: T. Dorlandt 

 

I  = informatief 

MV = meningsvormend 

BV  =  besluitvormend 

 

Agenda 

 
1. Opening (I)                                                                                                         5 min 

2. Welkom en Vaststelling agenda (I)                                                                    5 min  

3. Vaststelling notulen van de vergadering 24 november   (BV)                           5 min  

 

Goedgekeurd 

 

4. Formatie-overzicht n.a.v. teldatum 1 februari (I). Verwachte ontwikkeling aantal 

leerlingen 5 min 

 

De formatie wordt bekostigd  op 1 FTE per 25 leerlingen. De teldatum is 1 februari. De 

school wordt bekostigd op leerlingen naar rato per 1 feb. 

We hebben nu een leerlingenaantal van 189. De prognose is groei. We hebben 2 kleinere 

groepen (groep 3 en 4), er is hoop dat er zij-instroom (leerlingen) komt.  

 

Vandaag te horen gekregen dat er 1 zij-instromer (leerkracht) komt. Nog geen 

onderwijsbevoegdheid maar wel op goed HBO-denkniveau. Zij-instroomtraject --> 2 jaar 
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tijd pabo en tegelijkertijd voor de klas.  Zij komt jan-feb stage lopen. Ze gaat dan 10 

dagen stage lopen (in feb) om te kijken of het onderwijs voor die persoon geschikt is en 

ook voor onze school om te kijken of de persoon geschikt is voor het onderwijs. De hoop is 

dat ze bij ons mag blijven werken. In september start dan het officiële traject. De zij-

instromer komt extra bovenop de formatie zoals die er is. Zij komt dan 2 dagen voor de 

groep vanaf september.               

5. Borgen van gemaakte afspraken in een groeidocument. 
 

Els H gaat in Teams een map maken met daarin een groeidocument. Zo kunnen we alle 
besluiten en acties goed borgen.  

 

6. Concept jaarverslag MR schooljaar 2022-2023 updaten 
 

Elk jaar maakt de MR een jaarverslag maken met uitgaven etc. Afgelopen jaar heeft 
Marjolein dit gedaan. Wij moeten dit controleren en eventueel aanvullen. Dit document 
zetten wij vervolgens in een Teamsmap.  Een jaar voor het jaarverslag loopt van 1 oktober 
tot 1 oktober (daarbij is 2021-2022 dus afgerond).  

 

7. Schoolplein renovatie (I) 5 min 

 

In de 2e week van januari (2023) gaat de renovatie beginnen. Anke hoopt op het 
gebruik van de parkeerplaats en kerkpleintje (pilot). Een aantal politieke partijen is 
enthousiast, maar het is nog niet zeker. Een andere oplossing is het gebruik van de 
scouting en de speeltuin van de twee zwaantjes (schaakspel). De kleuters en het KDV 
mogen op de verhoging spelen. Wordt nog overlegd. Over de duur van de 
werkzaamheden is nog niks bekend (verwachting van directie is dat het ongeveer 2 
weken gaat duren). Bij vorst starten ze later.  
SBK bekostigt de renovatie van het schoolplein. Er is daarbij rekening gehouden met 
de duurzaamheid van de materialen (denk aan: vernieuwing gebouw, dan kunnen de 
materialen verplaatst worden).  
       

8. Informatie MR (agenda, notulen, jaarverslag)richting overige ouders. Zie reglement 
MR (BV)  
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De agenda wordt een week van tevoren op de website geplaatst. De notulen worden na 2 
weken (na goedkeuring) op de website geplaatst. Als de notulen naar Els G worden gestuurd, 
wordt het team in de CC gezet. Zo zijn alle teamleden ook geïnformeerd.  

 

Als het Concept-jaarverslag definitief is, mag het op de website geplaatst worden. 

 

9. Het werken met de Module leerlijnen ParnaSsys en het 4D model, dan kunnen we de 
OMR bijpraten over de ontwikkelingen (I)             5 min 

 

Het team heeft onlangs een Studiedag gehad. Daarbij is er in de ochtend een workshop 
over vitaliteit geweest. In de middag is het team aan de slag geweest met module 
leerlijnen (groep 1 t/m 3) en het 4d model (groep 4 t/m 8). Dit onderwerp is vanuit IB 
opgezet.  

10. De voortgang van het jaarplan 

 

Alles wat we op school doen is gerelateerd aan het jaarplan. Dit is vorig jaar opgesteld. We 
werken op school aan de hand van het SOL-model (sociaal ontwerpend leren). We werken bij 
Signum middels een strategisch beleidsplan en vanuit daar zijn er enkele wicked problems 
voortgekomen. De PLG's zijn mede-eigenaar van het jaarplan. Borging en uitvoering wordt 
ook door PLG’s geregeld. Voor de zomervakantie moet het jaarplan gerealiseerd worden. De 
MR wordt meegenomen voor een stukje borging van de beoogde leerwinst. Het jaarplan mag 
ook in Teams (MR) worden gehangen. De studiedagen worden grotendeels door de PLG’s 
ingericht. Elk jaar komt er een nieuw jaarplan waar alle PLG’s medeverantwoordelijk voor 
zijn.  

                                

11. Evaluatie invulling pauzetijd leerlingen (I)            5 min 

 

Dynamische schooldag: Amy vult de pauzes in naast de leerkrachten op de dinsdag en 
donderdag.  

Ouafa (vrijwilligster) komt op de dinsdag en vrijdag naast de leerkrachten. De bedoeling is 
dat Ouafa er op de maandag en vrijdag komt. Voor nu op dinsdag, zodat ze samen met Amy 
kan sparren en mee kan lopen om te wennen.  

Evaluatie volgt nog.   
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In het borgingsdocument moet het agendapunt invulling pauzetijden regelmatig terugkeren. 
Als MR is het onze taak alle collega's te informeren. Dit doen we door de notulen naar de 
collega's door te sturen en onze achterban regelmatig te raadplegen.  

 

12. In IMR-GMR 

 

De vraag was wie er vanuit onze school ons vertegenwoordigd in de GMR 
(gemeenschappelijke medezegenschapsraad). Dit is Willem-Jan Wieland. We hebben nu geen 
directe lijn, maar we kunnen wel contact opnemen met ons GMR-lid.  
De notulen van de GMR worden naar de MR-mail doorgestuurd . Wij kunnen er helaas 
allemaal nog niet in. 

                                                                                             

13. Evaluatie invulling pauzetijd in de ochtend leerkrachten (I) (Zie 
aanbiedingsdocument)                      5 min 

 

Zie punt 11 

 

14. Terugkoppeling vorige punt: Budget OR (I)                                                           5 min 
 

Voor nu zijn er afspraken gemaakt met OR waarbij de regie van het budget bij Anke en de OR 
ligt. Er is een financieel afsprakendocument. De OR en directie zitten elke 6 weken samen om 
te kijken naar het budget.  

MR is van mening dat het een kwetsbare constructie is en dat er een signumbreed beleid op 
moet komen. Dit kan nu niet meer, maar we hopen dat, dit vanaf volgend schooljaar wel zo 
is. Als tussenoplossing stelt de MR voor dat er een dubbele handtekening gezet kan worden 
door de OR en penningmeester. Dit kan op korte termijn geregeld worden. Voorstel vanuit de 
MR wordt per mail aangediend richting directie door de voorzitter.  

 

  

15. Rondvraag   
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Terugkoppeling ICT-vragen vanuit MR: 

  

Er moet een Teamsaccount aangemaakt worden, zodat we alle documenten kunnen plaatsen 
en iedereen de documenten kan bekijken.  

Er zijn nog inloggegeven nodig voor de MR-mail. Nu heeft niemand inloggegevens.  

 

Vanuit Anke:  

- Is het helder wat de bedoeling is van het schoolbezoek? Thomas en Hans worden op 
school verwacht om 9.30 tot 10.00. Doel van het schoolbezoek: CvB wil met alle 
geledingen van de school praten.  

- Er is een Audit geweest: De school moet voldoen aan de inspectiestandaarden. Aantal 
mensen zijn via Signum opgeleid (intern) om te auditeren. 2 weken geleden is er een 
audit geweest (ze zijn daarbij in de klas geweest, er zijn gesprekken gevoerd met MT 
en team). Er is een dwarsdoorsnede gemaakt van de school. Conclusie vanuit de 
audit:  Op alle gebieden voldoen wij aan de inspectiestandaarden. Feedback wordt 
spoedig gedeeld met de MR. Op gebied van hoogbegaafdheid viel het de auditoren op 
dat we kinderen een goed passend aanbod kunnen bieden.  

- Overweging: gedeelte zonder Anke vergaderen. Afspraak: na punt 13 mag Anke uit de 
vergadering stappen.  

 

16. Sluiting 

 

 

Actielijst 

 

Actiehouder Actie Status 

Els H Els H gaat een groeidocument (borging) maken in Teams en 

vraagt ons om feedback 

 

Els H In teams de mailadressen van Hans en Thomas toevoegen en 

overzichtelijke mappen maken (op datum) 

 

Anke  Hangt ook gedeelde documenten in Teams, zodat iedereen 

deze kan bekijken. 

 

Susanne Typt na elke vergadering in het jaarverslag welke acties er 

hebben plaatsgevonden.  

 

Susanne Concept jaarverslag rondsturen en daarna definitief maken. 

Even bij Marjolein navragen 

 

Hans Mail naar Anke omtrent dubbele handtekening OR-rekening  
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Els H Borgingsdocument maken: continuerooster en invulling 

pauzes evalueren (wordt in Maart weer geëvalueerd) 

 

Els H Borgingsdocument: goede borging budget OR  

Els H Inloggegevens achterhalen van Mailadres MR via Els G  

 

 

Besluiten: 

 

Onderwerp Besluit 

Jaarverslag 

meteen 

invullen 

Wij vullen na elke vergadering meteen het jaarverslag in (Notulist) 

 

Agenda We zorgen ervoor dat de agenda een week van tevoren bekend is en 

gedeeld wordt. 

  

  

  

 


