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Agenda MR KC Het Stadshart  

 

 

 

       

Plaats  : Online 

Tijd  : donderdag 2-2-2023 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 

Iedereen is aanwezig. 

2. Welkom en Vaststelling agenda (I)                                                                    5 min  

 

3. Vaststelling notulen van de vergadering 13-12-2002     (BV)                           5 min  

Dit is van tevoren via de mail gedaan. 

4. Rouwprotocol (i)              5 min 

Rouwprotocol hadden we nog niet, wel belangrijk om iets te hebben om op terug te 

vallen. Verduidelijking omtrent punt 13 gevraagd. Een andere vraag is wanneer we 

communiceren en via welk kanaal. Anke gaat dit aanpassen in het document. 

5. Communicatieplan (i)                                              5 min 

Heel belangrijk dat er een goede communicatie is door de gehele school. Onderdeel 

luizenpluizen wordt aangepast, zodat duidelijk is dat alle communicatie richting 

ouders via de leerkracht verloopt.  

Regeling omtrent klassenouders wordt gefaseerd aangepast, vanaf groep 5 worden 

klassenouders elk jaar gekozen d.m.v. loting. Zo krijgt iedereen de kans zich aan te 

melden als klassenouder.  

6. Schoolplein renovatie (I)             5 min 
Maandag of dinsdag is het schoolplein hoogstwaarschijnlijk klaar. Podium is vrij hoog 

geworden vanwege wortels van de bomen. Kinderen kunnen daardoor op de muur 

klimmen. Aan de andere kant kun je diep vallen. Dat punt wordt opgepakt door de 

firma.  
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Rijden met sjofel tijdens aanwezigheid ouders en kinderen. Op dit punt wordt de firma 

aangesproken. Duidelijke afspraken gemaakt dat er niet op het plein gereden wordt als 

er mensen aanwezig zijn.  

7. Voortgang visieontwikkeling en jaarplan          10 min 

Onlangs kartrekkersbijeenkomst gehad waarbij er gekeken wordt hoe het jaarplan zich 

verhoudt tot de PLG’s. Hierbij wordt het SOL-model gebruikt. Op 13 februari is er 

een studiedag van het MT omtrent jaarplan. Voor die tijd dienen de PLG’s aan te 

geven wat ze volgend jaar mee willen nemen in het jaarplan. Zo wordt de visie 

schoolbreed gedragen. 

8. Vaststellen 4 jarig jaarplan (niet nodig, toelichting Anke)            5 min 

In 2019 begonnen met het meerjarenplan. Deze loopt synchroon met strategisch 

beleidsplan. Door Corona is het niet realistisch dat het 4-jarig plan helemaal 

uitgevoerd kon worden, dus wordt met een jaar verlengd tot 2024. 

9. MR-GMR   

GMR notulen kun je vinden op Signumplein. Advies van Anke om GMR-lid uit te 

nodigen, zodat we een brug kunnen bouwen van de MR naar de GMR. Dit gaat Hans 

oppakken.     

10. Overige punten vanuit Signum           

 Geen overige punten                                                                                         

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

aanbiedingsdocument)                      5 min 

De volgende keer agenda en notulen naar het team sturen, zodat zij op de hoogte zijn 

van hetgeen besproken gaat worden en is besproken.  

 

Extra hulp in de pauzes is fijn. Wel onzeker of er iemand is. Leerkrachten voelen en 

zijn uiteindelijk toch verantwoordelijk voor een goed verloop van de pauzes. Gevolg is 

dat de leerkrachten niet altijd kunnen pauzeren. Er staat een vacature uit bij Kanteel, 

maar door het personeelstekort moeilijk oplosbaar. 

 

Pauzetijden blijft af en toe terug komen als agendapunt.  

12. Overige punten:  (I)                      5 min 

-- 

13. Rondvraag   

Omtrent interview over de verkeerssituatie. Tip vanuit Hans om de journalist/reporter 

de interviewvragen te laten mailen.  

Handhaving komt binnenkort een gesprek voeren over de verkeerssituatie. Wijkraad 

gaat handtekeningen verzamelen rondom de verkeerssituatie. Lekker andersdag 

verloopt goed, maar is enkel voor bewustwording richting verkeersdeelnemers. 

 

Er wordt nog veel gelucht op school. Waarom? Goede luchtkwaliteit is belangrijk. We 

hebben meters in de klas die bijhouden hoe de luchtkwaliteit is. Afspraak is dat er 

wordt geventileerd, in de pauzes.  Als de kinderen in de klas zijn, staan enkel de 

bovenramen open. Hans heeft mogelijk een goed meetinstrument om de luchtkwaliteit 

op te meten. Gaat even navraag doen. 

 

Rondvraag zonder Anke:  

Kan iedereen in Teams MR-omgeving? 

14. Sluiting 
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Actielijst 

 

Actiehouder Actie Status 

Hans  Email sturen om meneer Wieland uit te nodigen voor de 

eerstvolgende vergadering. Wellicht dat hij vaker kan 

aansluiten? 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Besluiten: 

 

Onderwerp Besluit 

  

  

  

  

  

 


