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MR vergadering Notulen 

Datum Donderdag 23 november 2017 

Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats ’t Bossche Hart 

 

Aanwezig: Jan, Antoinette, Daniëlle, Arjan, Niels 

 

1. Opening 

19:30 uur 

Welkom aan Daniëlle als nieuw lid van de MR. 

 

 

2. Notulen vorig overleg 

28 september 2017. 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

3. Mededelingen vanuit school 

a. “Vinger aan de pols”: hygiëne, pesten en “klimaat”, verkeersveiligheid, 

ouderbetrokkenheid. 

Hygiëne: al enige tijd geen klachten meer. Kan van de agenda. 

Pesten: De leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben een antipestvragenlijst ingevuld 

waarin naar hun ervaringen omtrent het pesten wordt gevraagd. De leraren van 

groep 3 t/m 8 volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen met 

SCOL. De leerlingen van groep 6 t/m 8 volgen ook hun eigen SCOL-vragenlijst in. 

Verkeersveiligheid: De school heeft geen last van de nieuwbouw aan het 

Midzomerplein. Verkeer rondom school blijft aandachtspunt. De 

verkeerswerkgroep heeft diverse acties op de planning. 

Ouderbetrokkenheid: geen nieuws. 

b. Scholenbezoek stichting. 

Vanwege de problemen met de nieuwbouw in Hoeven is de afspraak niet 

doorgegaan. Agendapunt wordt doorgeschoven naar het volgende overleg. 

c. Leerlingentelling. 

Per 1 oktober waren er 127 leerlingen. De verwachting voor schooljaar 2017/2018 

is dat er 30 leerlingen bijkomen en 10 leerlingen vertrekken. Omdat het budget 

voor schooljaar 2018/2019 wordt gebaseerd op de leerlingen per 1 oktober 2018 

wordt de invulling voor volgend schooljaar een uitdaging. ’t Bossche Hart is de 

enige school binnen de stichting die groeit. Jan dient een verzoek in bij het 

bestuur voor extra financiële ondersteuning voor schooljaar 2018/2019. 

 

 

4. MR 

a. Jaarplan en herstructurering schooldirectie (follow-up). 

Er wordt onderzocht op welke gebieden de scholen kunnen samenwerken (denk 

daarbij aan Boost-klas voor lezen, Sinelab, vluchtelingen). 

b. Anti-pestprotocol (na voorgestelde aanpassing gepubliceerd?). 

De voorgestelde aanpassingen uit het vorige overleg worden nog doorgevoerd, 

waarna het protocol op de website gepubliceerd kan worden. 

c. Scholingsbehoeften. 

N.v.t. 

 

 

5. Rondvraag 

Niets 

 

 

6. Sluiting 

21:00 uur. 



MR 

 

 

 

 

Overige vergaderingen 

25 januari ‘18 

8 maart ‘18 

12 april ‘18 

7 juni ‘18 

 


