
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Verplaatst: KindPunt Academy en voorstellingen Pluk van de 

Petteflet 

In verband met de maatregelen rondom Corona is besloten om 

de komende week de KindPunt academy op maandagavond 16 

maart en voorstellingen van Pluk van de Petteflet op dinsdag 17 

maart op KC Stadskwartier en op 21 maart in Schouwburg 

Ogterop niet door te laten gaan.  

 

De KindPunt Academy over het onderwijs in 2020 zal nu plaats 

vinden in de week van het Kindcentrum op maandag 21 

september 2020. Iedereen die zich heeft opgegeven ontvangt 

hier bericht over.  

Voor de voorstelling van Pluk van de Petteflet op het Stadskwartier 

wordt nog een nieuwe datum gezocht. De voorstelling van 

zaterdag 21 maart in schouwburg Ogterop zal verplaatst worden 

naar de week van het Kindcentrum. De voorstelling zal nu op 

zaterdag 19 september 2020 zijn. 
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Geen lood in de leidingen van KC Stadskwartier 

Onlangs is er in ons Kindcentrum een aantal watermonsters 

genomen om een beeld te krijgen van het loodgehalte in het 

drinkwater.  

Uit de monsters uit de gemeten tappunten is geen sprake van 

verhoogde loodwaardes. Deze liggen onder de norm. Daarmee is 

er geen gezondheidsrisico bij het gebruik van het water uit deze 

tappunten. 

Verder is het algemeen advies om kranen die lang niet zijn 

gebruikt, bijvoorbeeld na een vakantie, even door te spoelen 

ongeacht het soort leiding die er in het gebouw zit.  
 

  

Ouderenquête 2020 

Wij danken iedereen hartelijk voor het invullen van de 

ouderenquête.  42% van de ouders/verzorgers heeft de enquête 

ingevuld en ons een hele goede beoordeling gegeven waar wij 

natuurlijk ontzettend blij mee zijn.  

Wij blijven ons als school ontwikkelen en staan altijd open voor 

feedback van u als ouders/verzorgers.  

Bij het punt communicatie vragen wij u allen de nieuwsbrief goed 

te lezen omdat de nieuwsbrief zowel praktisch als onderwijskundig 

veel informatie geeft.  

Wanneer er vragen zijn kunt u natuurlijk altijd bij de leerkrachten, 

directie binnenlopen of een mail sturen.  

SAMEN maken wij onderwijs!  

 

Levering schoolfruit week 8 

Mango, meloen, mandarijn. 

 

 

Met vriendelijke groet,  Corine Admiraal 

 

 

Van de MR                      Jaarverslag, schooljaar 2018-2019 
 

Voorwoord 

Het jaarverslag is het verantwoordingsdocument van de MR. In dit jaarverslag geeft de MR aan welke 

onderwerpen in het schooljaar 2018-2019 behandeld zijn. 

 

 



Samenstelling MR  

De MR bestaat uit 8 personen. 4 personen vanuit het personeel (Personeelsgeleding, PMR) en 4 

personen vanuit de ouders (Oudergeleding, OMR).  

Vanuit de MR wordt vanuit elke geleding 1 lid afgevaardigd naar de GMR (Gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad PCBO-Meppel). Vanuit de MR Stadskwartier zijn er dus 2 leden lid van de 

GMR. 

Leden van de MR: 

 

Oudergeleding: 

Joost de Boer 

Marlies van den Dolder  

Sabine Huberts, afgetreden 28/1/2019 

Arjen van der Meulen, voorzitter MR en GMR 

Sanne Spraakman, toegetreden 13/6/2019   

Lerarengeleding: 

Edo de Jong  

Ans Korsten, lid GMR 

Marit Mijnheer  

José Vos 

 

Schema van aftreden 

Personeelsgeleding Aftredend Oudergeleding Aftredend 

Marit 2021/2022, 1e 

termijn 

Arjen 2019/2020, 1e termijn 

Ans 2020/2021, 1e 

termijn 

Marlies 2020/2021, 1e termijn 

José 2020/2021, 2e 

termijn 

Joost 2021/2022, 1e termijn 

Edo 2019/2020, 

laatste termijn 

Sanne 2022/2023, 1e termijn 

Aftredend per start schooljaar (augustus/september) 

 

Vergaderdata MR 

Maandag 24 september 2018 

Donderdag 10 januari 2019  

Donderdag 21 maart 2019 

Donderdag 13 juni 2019 

 

Behandelde onderwerpen 

In de MR vergaderingen zijn diverse onderwerpen besproken. Hieronder is een lijst met 

onderwerpen waar de MR instemming, advies of een oordeel over heeft gegeven.  

 

• Werkverdelingsmodel 
Het “Overlegmodel” is per 1 augustus 2019 vervangen door het “Werkverdelingsmodel”. Het 

oude “Overlegmodel” wordt sinds april 2016 al gebruikt en is grotendeels gelijk aan het 



nieuwe model.  De PMR (Personeelsgeleding van de MR) heeft het werkverdelingsmodel 

voorgelegd aan de collega’s en geïnventariseerd of er voldoende draagkracht is. De PMR 

heeft 13 juni 2019 ingestemd met het werkverdelingsmodel. 

 

• Begroting 2019 
De begroting van 2019 (kalenderjaar) van het Stadskwartier is ter informatie aan de MR 

voorgelegd en besproken. De MR is van mening dat de begroting er goed uitziet. 

 

• Visitatie 
Op verzoek van de directeur-bestuurder van PCBO-Meppel, de heer Herman Langhorst, heeft 

mevrouw Martha Meindertsma op 27 november 2018 een visitatie uitgevoerd. Deze visitatie 

is vergelijkbaar met een inspectie door de onderwijsinspectie, alleen is dit op initiatief van de 

school zelf. Elke school binnen de PCBO groep krijgt deze visitatie. 

De uitkomsten van deze visitatie zijn besproken in de MR en de MR is blij met de behaalde 

resultaten. Uit de visitatie blijkt dat het niveau van onderwijs goed op orde is in het 

Stadskwartier en dat goed wordt gewerkt naar de visie van gepersonaliseerd onderwijs. 

 

• Jaarverslag 2018 
Het jaarverslag 2018 is ter informatie aan de MR voorgelegd. Dit plan is besproken en de MR 

heeft geen verdere vragen over het verslag. 

 

• Jaaractieplan 2019-2020 
Het jaaractieplan is besproken in de MR en akkoord bevonden. 

 

• Schoolplan 2019 – 2023 
Het schoolplan is afgestemd op het Strategisch beleidsplan 2019-2023 van de Stichting PCBO 

Meppel en de thema’s die het personeel belangrijk vindt voor de ontwikkeling van het 

Kindcentrum Stadskwartier en de ontwikkeling van de medewerkers. De MR heeft kennis 

genomen van dit schoolplan en stemt in met de uitvoering hiervan. 

 

• Schoolgids 2019-2020 
De schoolgids is bedoeld voor ouders die nog een school zoeken voor hun kind(eren), maar is 

ook een informatie- en verantwoordingsdocument voor de ouders/verzorgers van de huidige 

leerlingen. De werkwijze, maar ook de plannen voor een schooljaar staan hierin beschreven.  

De schoolgids is besproken in de MR en de OMR (Ouder geleding MR) heeft er mee 

ingestemd. 

 

• Verantwoording bestede vrijwillige ouderbijdrage 
De MR heeft contact gehad met de activiteitencommissie (AC) over de verantwoording van 

de bestede vrijwillige ouderbijdrage. In principe is dit geen MR aangelegenheid, maar een 

aangelegenheid van de ouders die de vrijwillige ouderbijdrage betalen. 

Het is praktisch dat de oudergeleding van de MR de door de AC geleverde verantwoording 

van de ouderbijdrage beoordeeld en dat dit proces op deze manier wordt geborgd. 

Afgesproken met de AC is dat zij met een jaarverslag 2018-2019 komen die besproken wordt 

in de MR en geaccordeerd wordt door de OMR. 



 

 

 

 

 

 

Trefwoord 

 

Week 12 en 13 (16 t/m 27 maart): Verbinden 

Inhoud: Uit elkaar groeien of verbinden. Tegenstellingen binnen een 

samenleving. Kinderen hier en kinderen daar. Jong en oud. Arm en rijk.  

Bijbel: Twee wilde mannen (Matteüs 8, 28-34); Jezus en de Schriftgeleerden 

(Matteüs 9, 1-8); Uitgenodigd worden (Matteüs 11, 1-30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meppel Actief 
 
SNS Kids Running Day 
Dit jaar organiseert Meppel Actief & Gezond in samenwerking met AV de Sprinter, Meppel Cityrun en 
de SNS Meppel een SNS Kids Running Day. 
 
Deze middag kunnen kinderen van groep 1 t/m 8 zich voorbereiden op de Meppel City Run 2020. 
Maar ook kinderen die kennis willen maken met de hardloopsport zijn van harte welkom! 
Iedere deelnemer loopt 3 afstanden, na de drie afstanden wordt er een allround uitslag gemaakt.  
 
Aanmelden kan via: www.meppelactief.nl/running-day 
 
BeachMe 
Woensdag 22 april organiseert Meppel Actief & Gezond in samenwerking met BeachMe een 
volleybal activiteit. De activiteit vindt plaats op sportpark Koedijkslanden van 14:30-16:30 uur.  
Lijkt het jou leuk om een gezellige, sportieve middag te hebben samen met leeftijdsgenoten uit groep 
6 t/m 8?  
Meld je dan nu aan via: https://meppelactief.nl/agenda-item/beachvolleybal-middag/. Deelname is 
gratis. 

 Agenda maart 2020 
zie ook onze website: www.kindcentrumstadskwartier.nl 

 

Dinsdag 17 maart 20.00 uur AC vergadering 

Donderdag 19 maart Kangoeroe, de wereldwijde 

reken-, denk- en 

puzzelwedstrijd 

Woensdag 25 maart Grote rekendag 

https://www.facebook.com/meppelactiefengezond/?__tn__=K-R&eid=ARBww8TS4I8v1RqXsX07azZHZsmeZP9XM6rfic5wFQ-Id2NdHDw3q4W7Rs-jHHrGidfJFoaxiP0oA7jH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiM2_JfyeRZuJYW9S6GTSO7LmTL8IgoQAC8QDGvF1bApxevg2IWSi1i4XYJpj4h_oyDs5849Ih4LSBjdbu5QRrfkBhy24Ytqs606a9mz9LK6PN3UzV2lkKhbbF43nZhVP1D2InBscz_BDikOxY9e4Yo-K1UsFjb2821clZMAw0Dvws21Nw5kD01emlb_mMIpx1Iqskg0HpUejttbeNLPvQdP7CKeTKR86bRhQ46DNrO9TVbhJXiX5qCjYJClSZoMz5uHo2XZpLPY1ysyeufy8S14zjNJG8Ns0EJhtLxOAt78I5kmzaRry7J2iAivV_sNNe
https://www.facebook.com/AvDeSprinter/?__tn__=K-R&eid=ARCZuJ2dW7aF-Dz91KtmPcjdJHakGHnEecx5ycEska6_dXpwCJ_6VDL62NvQ2eD_Aux0W7VRO3QmYBFc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiM2_JfyeRZuJYW9S6GTSO7LmTL8IgoQAC8QDGvF1bApxevg2IWSi1i4XYJpj4h_oyDs5849Ih4LSBjdbu5QRrfkBhy24Ytqs606a9mz9LK6PN3UzV2lkKhbbF43nZhVP1D2InBscz_BDikOxY9e4Yo-K1UsFjb2821clZMAw0Dvws21Nw5kD01emlb_mMIpx1Iqskg0HpUejttbeNLPvQdP7CKeTKR86bRhQ46DNrO9TVbhJXiX5qCjYJClSZoMz5uHo2XZpLPY1ysyeufy8S14zjNJG8Ns0EJhtLxOAt78I5kmzaRry7J2iAivV_sNNe
https://www.facebook.com/meppelcityrun/?__tn__=K-R&eid=ARDAW_pEMO3Ay4Sjc5sB8N9ADw0pgRM8QUhNb1_Qz3Lq87j2cvJwrQ9yRhKJcdGjfkdi0KrUdtsM22L_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiM2_JfyeRZuJYW9S6GTSO7LmTL8IgoQAC8QDGvF1bApxevg2IWSi1i4XYJpj4h_oyDs5849Ih4LSBjdbu5QRrfkBhy24Ytqs606a9mz9LK6PN3UzV2lkKhbbF43nZhVP1D2InBscz_BDikOxY9e4Yo-K1UsFjb2821clZMAw0Dvws21Nw5kD01emlb_mMIpx1Iqskg0HpUejttbeNLPvQdP7CKeTKR86bRhQ46DNrO9TVbhJXiX5qCjYJClSZoMz5uHo2XZpLPY1ysyeufy8S14zjNJG8Ns0EJhtLxOAt78I5kmzaRry7J2iAivV_sNNe
https://www.facebook.com/SnsBankMeppel/?__tn__=K-R&eid=ARB1xOBRQR4M-160swS8RvEkLyFEvQhwfvPuPYFySZyVgNB7bUA-ynIFu6MWJaSPyxroZ4DojL_lj5Gr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiM2_JfyeRZuJYW9S6GTSO7LmTL8IgoQAC8QDGvF1bApxevg2IWSi1i4XYJpj4h_oyDs5849Ih4LSBjdbu5QRrfkBhy24Ytqs606a9mz9LK6PN3UzV2lkKhbbF43nZhVP1D2InBscz_BDikOxY9e4Yo-K1UsFjb2821clZMAw0Dvws21Nw5kD01emlb_mMIpx1Iqskg0HpUejttbeNLPvQdP7CKeTKR86bRhQ46DNrO9TVbhJXiX5qCjYJClSZoMz5uHo2XZpLPY1ysyeufy8S14zjNJG8Ns0EJhtLxOAt78I5kmzaRry7J2iAivV_sNNe
https://www.facebook.com/events/894655357630919/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARCVPgqOMQ06HPsA6rZ0jnUw9iyil_LozZsz_nB1Nga1VK7OT4xcTNNU3wK-HGEqEVFnvhotkB73VUAD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAiM2_JfyeRZuJYW9S6GTSO7LmTL8IgoQAC8QDGvF1bApxevg2IWSi1i4XYJpj4h_oyDs5849Ih4LSBjdbu5QRrfkBhy24Ytqs606a9mz9LK6PN3UzV2lkKhbbF43nZhVP1D2InBscz_BDikOxY9e4Yo-K1UsFjb2821clZMAw0Dvws21Nw5kD01emlb_mMIpx1Iqskg0HpUejttbeNLPvQdP7CKeTKR86bRhQ46DNrO9TVbhJXiX5qCjYJClSZoMz5uHo2XZpLPY1ysyeufy8S14zjNJG8Ns0EJhtLxOAt78I5kmzaRry7J2iAivV_sNNe
http://www.meppelactief.nl/running-day?fbclid=IwAR2fNboPsBIfwZyGuCLxHQZlqw2JAoZmmuF1kvPQa69XYMEF5Yib-yJoATw
https://meppelactief.nl/agenda-item/beachvolleybal-middag/
http://www.kindcentrumstadskwartier.nl/


 
 

Activiteiten BSO 

De kinderen van de 8+ zijn deze week begonnen met 

het maken van een muziekwand voor het 

kinderdagverblijf. Deze wordt helemaal zelf door de 

kinderen ontworpen en gemaakt. Zij denken na over 

de materialen, die gebruikt kunnen worden en gaan 

naar de winkel om de materialen aan te schaffen.  

 

Dit project zal ongeveer 3 weken duren. 

 

 

 

Complimentenweek 

Vorige week stond bij ons complimentenweek centraal. 

De kinderen hebben mooie complimentenkaartjes 

gemaakt en deze hebben wij uitgedeeld in de stad en 

bij de Reestoord. De kinderen leerden hoe leuk het is 

om een compliment aan iemand te geven, maar ook 

hoe leuk het is om een compliment van iemand te 

krijgen. Wij kijken terug op een geslaagde week. 

 

 

 
 


