
Notulen MR vergadering 24-09-2019 

Aanwezig: Marloes, Simone, Ton, Manja en Vanessa  

 

1. Opening 

- Ton stuurt ons de digitale agenda nog door. 

- Katinka stopt met ingang van dit schooljaar met de MR. Er zou een nieuwe 

ouder vanuit Athena kunnen deelnemen aan de MR. 

 

2. Agenda 

 

3. Gesprek MR en Manja 

- Manja is de gehele vergadering aanwezig. 

 

4. Van/naar GMR 9 september 2019 

In oktober komt er vanuit PCPO een vervolg cursus van de (G)MR. Welke 

onderwerpen zouden we graag besproken zien worden?  

- Communicatie tussen MR-GMR. 

- De communicatie vanuit (G)MR naar de achterban. 

- Informatieverplichting vanuit MR/GMR. 

Marloes mailt ons de datum en locatie door van de cursus: Dinsdag 19 

november 2019, 19.30u Rijen. 

5. Norlandia/TSO: 

- Vorig jaar is er gesproken over de tarieven van de TSO. Dit schooljaar 

blijven de tarieven ongewijzigd. 

 

6. Andere schooltijden 

- 4 november bespreken we dit onderwerp met de gezamenlijke MR.   

 

7. Jaarplan 

- Het schoolplan voor de komende vier jaar is klaar. 

 

8. Audit 

- De CED-groep heeft een pre-inspectie onderzoek uitgevoerd. Er is 

gesproken met de teamleden, directie en ib-er.  

- Er zijn klassenbezoeken geweest uitgevoerd door de CED.  

- Er zijn aanbevelingen gedaan vanuit de CED, deze zijn ook terug te vinden 

in het jaarplan van de Vincent. Opbrengsten, Teach like a Champion, De 

Vreedzame School, het jaarplan, de zorg en kwaliteit, de doorgaande lijn, 

de onderwijsplannen en het stellen van doelen zijn belangrijke 

speerpunten. Het jaarplan is een levend document.  

 

9. Inspectiebezoek 

- Het inspectiebezoek zal plaatsvinden in januari-februari 2020. 

 

10. Leerlingaantal Vincent 1 oktobertelling  



- Momenteel hebben we 168 leerlingen. 

 

11. Verkiezingen 2020-2021 en bemanning structuur cluster MR 

- 2 ouders en 2 leerkrachten per school in de MR. Gewenst is op de Vincent 

1 ouder vanuit de Athena groepen. 

 

12. Test leerlingenportaal (Parnassys) 

- Goed en duidelijk systeem. 

- Schoolapp gaat nog gekoppeld worden aan Parnassys. 

 

13. Verkeer 

- Verkeerscommissie is al bij elkaar gekomen, verkeer is opgenomen in de 

nieuwsbrief, de taken zijn verdeeld. 

- We zijn op zoek naar verkeersouders. 

 

14. Rondvraag 

- Activiteiten plan 2019-2020 moet nog aangepast worden (Simone) . 

- Evaluaties van speerpunten moeten nog worden toegevoegd. 

- Agenda’s en notulen moeten op de website komen, hier wachten we 

even mee tot de nieuwe website klaar is. 

- Ton en Simone schrijven een stukje voor in de nieuwsbrief en we voegen 

ook een oproep voor nieuwe leden toe voor 2019-2020. 

 

15. Sluiting  

 


