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Medezeggenschapsraad Kindcentrum Het Stadshart 
 

MR jaarverslag  2021-2022 

 
Samenstelling MR 
 
oudergeleding:           de heer T. Dorlandt (penningmeester) 
   de heer F. Höppener (voorzitter) 
personeelsgeleding: mevrouw Z. Fresco (notulist) 
                                   mevrouw M. Kremers (secretaris) 
 
    
E-mailadres van de MR: Mr@kchetstadshart.nl 
 
Het doel van dit jaarverslag is te melden welke onderwerpen er het afgelopen jaar binnen de 

MR besproken zijn. Verdere informatie en besluiten zijn terug te vinden in de notulen van de 

vergaderingen.  

Mevrouw A. van Kerkhoven heeft een gedeelte van de directietaken tijdelijk overgenomen. In 

december 2021 heeft een sollicitatieprocedure plaatsgevonden voor de functie van directeur 

voor KC Het Stadshart.  

Per 1 januari 2022 is mevrouw A. van Kerkhoven benoemd tot directeur van KC Het 

Stadshart. 

Vertegenwoordigers van de Ouderraad en overige betrokken ouders zijn diverse keren als 

toehoorder aanwezig geweest bij de online bijeenkomsten die sinds de coronaperiode 

werden georganiseerd.  

Het schooljaar 2021-2022 is de school bijna volledig open geweest, incidenteel zijn er 

groepen voor een dag niet op school geweest vanwege afwezigheid door besmetting van 

Covid-19. 

De volgende punten zijn in 2021-2022 aan de orde gekomen: 

• Evaluatie MR 2020-2021 

• GMR 

• Lidmaatschap MR-partnerschap CNV Onderwijs 

• Scholing MR 

• Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022 MR 

• Financiële situatie / prognose nieuwe leerlingen 

• Verkiezing nieuwe MR oudergeleding / PMR leerkrachten 

• Communicatie binnen MR 

https://www.kchetstadshart.nl/Ouders/Mr@kchetstadshart.nl
https://www.kchetstadshart.nl/Ouders/mr@kchetstadshart.nl
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• Beleid en maatregelen in verband met het coronavirus / Covid-19 

• Proces Nieuwe schooltijden 

• Pauzetijd leerkrachten binnen de Nieuwe Schooltijden 

• Aanstelling nieuwe directeur 

• Rapportage huisvesting  

• Profilering  

• Borgen agendapunten MR 

• Inbreng Ouderraad 

• Verantwoording en begroting van de NPO middelen 

• Vakantierooster KC Het Stadshart  2022-2023 

• Schoolgids KC Het Stadshart 2022-2023 

• Jaarplan KC Het Stadshart 2022-2023 

• Schoolveiligheidsplan KC Het Stadshart 2022-2023 

• Protocollen KC Het Stadshart 2022-2023 

• Werkverdelingsplan KC Het Stadshart 2022-2023 

• Inzet werkdrukmiddelen KC Het Stadshart 2022-2023 

• Professioneel statuut KC Het Stadshart 2022-2023 

• Schoolplan KC Het Stadshart 2022-2023 

 

NB: deze opsomming kent geen prioriteitstoekenning, noch is deze chronologisch in de tijd. 

 

Toelichting 

Scholing MR 

Binnen de MR is de scholing gevolgd via een online-bijeenkomst door Z. Fresco. 

Scholing MR leden en directie is gevolgd in Perron 3 Rosmalen, gefaciliteerd door Signum 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 

Naast de medezeggenschapsraad bestaat een gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten vertegenwoordigers van zowel ouders als 

leerkrachten van scholen die tot Signum behoren. De taken zijn dezelfde als die van de MR, 

maar dan op bovenschools niveau. Een ouder binnen KC Het Stadshart is schooljaar 2021-

2022 vertegenwoordigd in de GMR. Deze ouder maakt geen deel uit van de MR 

Lidmaatschap MR-partnerschap CNV Onderwijs 

Schooljaar 2019-2020 is het lidmaatschap opgezegd. Indien gewenst is het alsnog mogelijk 

lid te worden.  

Financiële situatie  

Ouderraad heeft het schooljaar 2021-2022, voor het laatst, per kind één euro van de MR 

ontvangen om te besteden aan culturele doeleinden betreffende de groepen.  
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De OR ontvangt en beheert de ouderbijdragen in nauwe samenwerking met school. 

Zeswekelijks heeft directie overleg met het bestuur, waarbij vast agendapunt is: inzage in de 

financiën bieden. School behoudt regie over keuzes van de uitgaven. De MR heeft inzage in 

de begroting. 

Prognose nieuwe leerlingen 

De groei van het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen welke in schooljaar 2021-2022 

is geconstateerd heeft zich voortgezet richting komende schooljaren. 

Verkiezing nieuwe MR oudergeleding / PMR leerkrachten 

Dhr. T. Dorlandt heeft zich verkiesbaar gesteld nadat er geen reactie kwam op de oproep 

onder de ouders zich verkiesbaar te stellen. 

Mevrouw Z. Fresco is namens het team lid geworden van de PMR per 1 november 2021, zij 

was als toehoorder aanwezig vanaf september 2021. 

Communicatie binnen MR 

De communicatie is naar tevredenheid verlopen, waarbij goed rekening is gehouden met de 

eindtijd van de vergaderingen. 

Deelname van toehoorders was dit schooljaar online via Teams waarvoor duidelijke 

afspraken zijn vermeld. 

Communicatie richting ouders  

Agenda’s en notulen zijn via de website openbaar te lezen. 

De vergaderdata zijn via Social Schools zichtbaar voor de ouders van Het Stadshart. 

Communicatie directie en MR 

De MR wil de benodigde stukken ter voorbereiding van een agendapunt graag uiterlijk twee 

weken voor een vergadering ontvangen.  

Proces Nieuwe schooltijden 

Het continurooster heeft binnen de groepen ervoor gezorgd dat de rust gedurende de dag 

niet is verstoord door de aanwezigheid van de groepsleerkrachten gedurende de gehele dag.  

Pauzetijd voor de leerkrachten 

De PMR wil de uitvoering van de pauze voor de leerkrachten tweejaarlijks agenderen op de 

agenda van de MR. 

Het schooljaar 2021-2022 is het helaas met regelmaat voorgekomen dat er geen pauzes 

voor de groepsleerkrachten konden worden gerealiseerd, 15 minuten in de ochtend per 

leerkracht, doordat de uitvoerende organisatie dit niet kon volbrengen door personeelstekort. 

Het recht op pauze en het belang van een korte onderbreking van de werkzaamheden wordt 

door eenieder onderkend. 
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Op SharePoint  is het aanbiedingsdocument in te zien waarin het volgende beschreven 

staat: De MR stemt in met het voorstel, m.i.v. schooljaar 2021-2022,  en heeft daarbij het 

volgende aandachtspunt: ‘In de nabije toekomst wordt onderzocht of een half uur pauzetijd 

achtereenvolgend mogelijk structureel (financieel haalbaar) uitvoerbaar wordt wanneer 

binnen de doorontwikkeling van de huidige visie van het kindcentrum samengewerkt gaat 

worden met externe professionals’.  

Eveneens zal de invulling van de pauze voor de leerlingen geëvalueerd worden binnen de 

MR. 

Rapportage huisvesting  

Huisvesting van de school is een blijvend agendapunt voor de MR gezien de ontwikkelingen 

binnen de Gemeente waarbij KC Het Stadshart wordt geagendeerd. 

Renovatie schoolplein: de renovatie wordt schooljaar 2022-2023 concreet uitgevoerd waarbij 

rekening gehouden wordt de toestellen en spelmaterialen te kunnen verplaatsen/mee te 

nemen voor een toekomstig schoolpleininrichting. 

Profilering KC Het Stadshart  

De nieuwe visie die sinds augustus 2020 van kracht is, is in oktober 2020 binnen de MR 

besproken. Kernachtig samengevat is de visie van KC Het Stadshart: ‘naast de kwaliteit op 

rekenen, taal, schrijven en wereldoriëntatie breiden we het werken met school-brede thema’s 

uit waarbinnen ontdekkend, onderzoekend en ondernemend leren een rol spelen in 

verbinding met de omgeving”. De omgeving (Het Noordbrabants museum, cultureel erfgoed, 

de stadsbibliotheek, ondernemers in de binnenstad, ouders van school met expertise, Het 

Bossche Broek natuuromgeving). 

Borgen agendapunten MR 

De MR heeft tijdens schooljaar 2021-2022 besloten om bepaalde agendapunten te borgen 

zodat bepaalde agendapunten onder de aandacht blijven binnen de MR en overige 

betrokkenen binnen KC Het Stadshart. 

Inbreng Ouderraad 

De gehele OR kan de MR raadplegen en agendapunten inbrengen waarna de MR beslist 

welke agendapunten op welk moment geagendeerd worden. 

Tevens kunnen alle ouders van school als toehoorder deelnemen aan de vergaderingen die 

georganiseerd worden door de MR 

Verantwoording en begroting van de NPO middelen 

 

De MR heeft ingestemd met het schoolprogramma wat is opgesteld met alle maatregelen 

voor de schooljaren 21/22 en 22/23 

Wijziging in de begroting 22/23 NPO inzet:  E. Ammann-Tillemans 0.2 WTF wordt 

0.1 WTF i.v.m. ouderschapsverlof 
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Vakantierooster KC Het Stadshart 2022-2023 

Deze is door de GMR goedgekeurd. De MR gaat akkoord met de voorgestelde planning.  

Communicatie directie naar leerkrachten 

Over de formatie en de inzet van de werkdrukmiddelen 2022-2023 is bijtijds en uitgebreid 

gecommuniceerd. De keuze van 2019-2020 is mede bepalend voor schooljaar 2022-2023. 

Voor het schooljaar 2022 -2023 is gekozen voor de bezetting van 8 groepen. P. Stuivenvolt 

heeft zijn functie beëindigd per 1 januari 2022. 

Mevrouw E. van den Houten was sinds februari 2022 werkzaam in de groepen 5 en 8. 

Tijdens de zomervakantie van schooljaar 2021-2022 heeft Mevrouw K. de Bekker haar 

functie bij Het Stadshart opgezegd en is mevr. M. van der Heijden gestart in groep 1-2a. 

Mevr. M. van der Heijden heeft per 1 augustus 2022 haar functie beëindigd. 

Dhr. J. van Rijn is aangesteld per 1 augustus 2022 en gaat werken in groep 8. 

Mevr. E. Melis is aangesteld per 1 augustus 2022 en gaat werken in groep 1-2a. 

Mevr. J. Soijo werkt op basis van ‘vervanging verlofuren van mevr. S. Harmeling’ tijdelijk voor 

0,2 WTF, verdeeld over twee ochtenden. 

Vanuit de NPO gelden zijn mevr. N. van der Heijden en mevr. E. Ammann-Tillemans op 

woensdagochtend tijdelijk bekostigd en voeren zij ondersteunende taken uit voor de groepen 

1-2-3 en de groepen 4-5-6-7-8. 

J. Kivits voert per 1 augustus 2022 administratief werk uit voor 0.1 WTF  

Jaarplan KC Het Stadshart  2022-2023 

Dit plan zal aansluiten bij het school jaarplan 2021-2022 en het strategische beleid van 

Signum 2019-2023. Schooljaar 2021-2022 is het jaarplan compleet gemaakt na meerdere 

studiedagen met het team waarbinnen de visie gezamenlijk door het team is vormgegeven, 

gedragen en uitgevoerd is. De komende schooljaren wordt er doorontwikkeld binnen de 

huidige visie waarvoor binnen het team de zogenaamde PLG’s (professionele 

leergemeenschappen) zijn gekozen waarbij alle teamleden verdeeld zijn over de diverse 

onderwerpen waardoor eigenaarschap en betrokkenheid van alle teamleden meer en 

duidelijker mogelijk gemaakt wordt. 

SOP: dit document is door de MR ingezien. 

Rapporten groepen 1 tot en met 8. 

Katholieke identiteit: Kerst en Pasen krijgen binnen het lesprogramma aandacht. 
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Schoolgids 2022-2023 

De schoolgids heeft een nieuwe opzet gekregen waardoor het compact en daardoor 

overzichtelijker is geworden. 

Schoolveiligheidsplan KC Het Stadshart  2022-2023 

De MR stemt in, volgens artikel 22 lid e van het MR-reglement. 

Protocollen website KC Het Stadshart 2022-2023 

De MR stemt in. 

Werkverdelingsplan KC Het Stadshart 2022-2023 

De PMR stemt in. 

Professioneel statuut KC Het Stadshart 2022-2023 

De MR stemt in. 

Schoolplan KC Het Stadshart 2022-2023 

De MR stemt in. 
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