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Woensdag 15 december 2021  agenda 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 

 

 

Naam Geleding Rol Zitting sinds Zitting tot 

Thomas Dorlandt Ouder Penningmeester sept. 2018 nov. 2024 

Frank Höppener Ouder Voorzitter sept. 2019 nov. 2022 

Marjolein Kremers Personeel Secretaris sept. 2019 nov. 2022 

Zoë Fresco Personeel Notulant sept. 2021 nov. 2024 

 

Tijdsbewaking: Thomas 

 

 

I  = informatief  

MV = meningsvormend 

BV  =  besluitvormend 

 

 

Agenda 

1. Opening (I) 

 

2. Welkom en Vaststelling agenda                                5 min   

        

3. Mededelingen directie (I)                          20 min  
De scholen gaan per maandag 20 december a.s. dicht. De opvang wordt door school onder 

schooltijd georganiseerd. Het gaat hier alleen om noodopvang geen onderwijs. Mochten de 
scholen overgaan op online onderwijs na de kerstvakantie, is de school hierop voorbereid en kan 
er meteen geschakeld worden.  

 
De BAC is samengesteld en de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur loopt bij Signum. 
Er wordt gezorgd voor een goede overdracht en eventueel begeleiding/coaching voor de nieuwe 

directeur.  
 
Binnen het personeel zijn er een aantal wisselingen. Er is een nieuw teamlid aangesteld ter 

vervanging van Piet.  
 
Mogelijk komt de begroting op de volgende vergadering, wanneer hier door Signum akkoord op is 

gegeven. De begroting wordt op hoofdlijnen gepresenteerd, hij is dan al vastgesteld en het is ter 
informatie.  
De instroom van nieuwe leerlingen is op dit moment stabiel, dit is ook de verwachting voor de 

toekomst.  

4. Jaarplan 2021-2022 en visieontwikkeling (I)              20 min 
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(gedeeld in e-mail 22-11-2021)   

De laatste studiedag heef t het onderdeel missie en visie weer centraal gestaan. Dit heef t 
geresulteerd in een vier-jaren doorkijkje. Zodat het hele team en de nieuwe directeur inzicht heef t 
in de komende vier jaar. Dit resulteert in eigenaarschap en rust bij het team. Daarnaast geef t het 

houvast en structuur voor de toekomst.  
Het vierjarenplan wordt in de basis afgerond door Ed. Dit wordt gelijk getrokken met het termijn 

van het strategisch beleidsplan van Signum.  

5. Verkeerssituatie rondom het kindcentrum (I)               10 min 

(gesprek 23 november met de gemeente, SBK, directie school en manager kinderopvang)
        

Het oriënterend gesprek heef t plaatsgevonden met de verkeersdeskundige voor de 
verkeersveiligheid rondom de school. Als optie is project ‘Schoolstraat’ meegegeven. Een 
buurtbewoner heef t een rapportage opgesteld dat zal worden meegenomen.  

6. Rondvraag                          5 min         
Ontwikkeling van het schoolplein: De input voor het nieuwe schoolplein is doorgegeven. Er is nog 

geen zicht op wanneer dit start.  
                                            

7. Sluiting 

 

 

 

Actielijst 

 

Actiehouder  Actie 
 

Status 

Marjolein Diverse 

documenten (PDF) 
in format plaatsen 

 

Zoë Betreffende 

documenten in 
SharePoint 

plaatsen 

 

 
. 

 

Marjolein Vergaderdata in 

Social Schools 
zetten met link 

naar Website voor 
agenda. 

 

  

 
 

 

 

Besluiten: 

 

Onderwerp Besluit 

  

  

  

  

 


