
H.Hartschool Pr. Margrietstraat 6, 8152 BM Lemelerveld tel. 0572-372010 

                                         Directie: Mariëtte Reimert 

    Medezeggenschapsraad  
               R.K.  Heilig Hartschool 
              Pr. Margrietstraat 6, 
              8152 BM Lemelerveld 
              tel; 0572-372010 
              mr.heilighart@catent.nl 
 

 
 
Notulen MR vergadering (samen met sac) op dinsdag 19 november 2019  

 
Aanwezig: Erna, Betsy, Mariette, Anja, Hilde, Gea, Kim 
met kennisgeving afwezig: Twan 
 
AGENDA: 
 
 

1. Opening door voorzitter  
 

2. Notulist voor deze vergadering is (Sandra) 
 

3. Notulen vergadering 17 september 2019 
 

- Gemiste kans RABO clubactie, we zijn geld misgelopen, met een heel kleine 
moeite hadden we geld voor school beschikbaar kunnen krijgen. Volgend jaar 
is er weer een actie. Dan hopelijk wél meedoen! 

- Niet vergeten: 21 januari zorgbeleid op de agenda 
- MR mailadres veranderen in mr.heilighart@catent.nl. 
- Notulen van de vorige vergadering worden aangepast door Anja. 

 
4. Ingekomen en uitgegane post:   

 
geen 
 

5. Mededelingen:  
 
Van de GMR: geen 
Van de directie: geen 
  

6. Vragen van/aan de directie 
 
BSO loopt nu uitstekend na woelige start. 
 

7. Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 01-10 
 
Het leerlingaantal is gestegen van 215 op 1-10-2018 naar 222 op 1-10-2019. 
 

8. Begroting HHS 
 
Mariette geeft toelichting op de begroting. Door iedereen akkoord bevonden en 
ondertekend. 
 

9. LB functies 
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Staat standaard jaarlijks op de agenda maar..kan voortaan achterwege gelaten 
worden, kan ook uit het werkplan gehaald worden. 
 

10. Passend onderwijs 
 
Voortaan nog één keer per jaar op de agenda, evt. in combinatie met het 
Schoolondersteuningsprofiel. 
 

11. Schoolondersteuningsprofiel 
 
Dit is besproken. Enkele onduidelijkheden zijn toegelicht. Er zijn een paar kleine 
kanttekeningen geplaatst. Mariette gaat deze verwerken. 

 
12. Slotfeest 

 
Mariette neemt onze bevindingen mee naar de werkgroep slotfeest. 

 
13. Jaarverslag HHS 
 

Mariette heeft toegelicht en dit wordt akkoord bevonden en ondertekend. 
 

14. Jaarverslag MR 
 
Betsy gaat deze maken en verstuurt deze via mail aan alle MR leden. We laten allen 
via mail weten of we akkoord zijn. Anja en Hilde zullen vervolgens voor het einde van 
dit kalenderjaar ondertekenen. 
 

15. Jaarplan HHS 
 
Mariette geeft uitleg over het nieuwe schoolplan 2019-2023. Hieruit vloeit het jaarplan 
voor het komende schooljaar voort. 
 

16. Vervanging 
 
Mariette licht toe hoe de vervanging geregeld is tijdens haar afwezigheid. Age-Jan 
Hut komt twee dagen per week ter vervanging. Mariette blijft telefonisch bereikbaar 
voor vragen van deze of gene. 

 
17. Sluiting 

 
 


