
Notulen gezamenlijke MR vergadering 04-11-2019  

Notulist: Vanessa 
 

Aanwezig:  

- VVG: Marloes, Simone, Ton, Manja, Vanessa   

- KS: Danielle, Randi 

- KH: Minancy, Jolanda, Annemiek 

   

1. Opening   

- Welkom allen bij de 1e gezamenlijke vergadering van dit schooljaar.  

 

2. MR informeert MR 

- Agenda: aanvulling op de agenda is het punt Tevredenheidspeiling  

- Uitnodiging dinsdag 19 november 2019: bijeenkomst voor alle (G)MR-en van 

PCPO. Ton heeft de uitnodiging verspreid onder de MR-leden. Marloes zorgt 

voor de verspreiding van de notulen van de (G)MR-bijeenkomsten van PCPO.  

- Dinsdag 12 november 2019 is er een bijeenkomst over de merkbelofte van 

PCPO. De oudergeleding van de MR is van harte welkom om hierbij aan te 

sluiten. Aanmelden kan via marloes.vanmeer@pcpomiddenbrabant.nl. De 

bijeenkomst start om 19.30 uur op het bestuurskantoor in het Cosunpark 21 te 

Breda. De bijeenkomst zal geleid worden door Marcel Hoes (docent 

marketing op het Nyenrode Business University) 

 

3. Keuzes MR/GMR 

- Opties deelname/vertegenwoordiging: 

Er zijn twee BRINnummers. Een optie is 2 leerkrachten en 2 ouders per school. 

Of in totaal een cluster MR van 6 personen. De zitting is drie jaar, met de 

mogelijkheid tot 6 jaar zitting.  

Voor de werving voor komend schooljaar spreken we af (de oudergeleding 

treedt in zijn geheel af):  

• In de nieuwsbrief van eind november een stukje waarin de huidige 

oudergeleding van de MR/GMR zich voorstelt en verkiezingen uitschrijven 

MR en GMR (Marloes en Vanessa leveren een stukje aan voor de 

nieuwsbrief).  

• Nieuwsbrief vóór de meivakantie: stemming per gezin op kandidaten die 

zich hebben opgegeven voor MR en of GMR. Indien mogelijk via de 

schoolapp. (Marloes informeert naar de mogelijkheden) 

• 30 maart zijn geïnteresseerden van harte welkom bij de gezamenlijke MR 

vergadering die om 20.00uur zal starten op het Kofschip.  

 

4. Staking 6 november 2019 

- Op alle scholen binnen PCPO heeft een inventarisatie onder personeelsleden 

plaatsgevonden. Dit is besproken binnen het cluster, besloten is dat alle 

scholen van PCPO gesloten zijn op 6 november.  

 

5. ICT stand van zaken 

- Op elke school is een ICT-coördinator (KH: Kelly, KS: Mark, VVG: Hanya). Skool 

loopt nog niet op alle scholen. De coördinatoren hebben gesproken met 
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SKOOL en zijn er zijn afspraken gemaakt. De apparatuur is op alle scholen 

besteld en aanwezig. Het idee is om de krachten te bundelen en de 

overkoepelend ICT-er van PCPO (Mark Jespers) in te schakelen. 

 

6. Klassenapp en ouderportaal 

- Het ouderportaal is gekoppeld aan de resultaten in Parnassys en bieden 

ouders inzicht in de resultaten van hun kind Op de Vincent staat het 

ouderportaal al open en wordt positief ontvangen en draagt bij aan de 

ouderbetrokkenheid. Op de KH en KS wordt het ouderportaal komend 

schooljaar inzichtelijk voor ouders.  

- Basisschoolapp: de app is te downloaden en is voorzien van algemene 

informatie. Inloggen is nog niet nodig, Marloes verduidelijkt bovenstaande 

nog in een extra mail aan de ouders van de Vincent.  

 

7. Gesprekkencyclus 

- KS/KH/VVG hebben dezelfde gesprekkencyclus: startgesprekken, SEO-

gesprekken en twee rapportgesprekken (totaal 4 gesprekken).  

 

8. Andere schooltijden 

- Dit punt is al besproken in de reguliere MR vergadering van de Vincent.  

- Voor januari komt er een peiling onder de ouders (Manja).   

- Daarna volgt een terugkoppeling van de resultaten in de MR-vergadering 

 

9. Tevredenheidspeiling 

- Er volgt een tevredenheidspeiling voor ouders via Scholen met succes. (hierin 

volgen we de cyclus en wijze van PCPO) 

- De uitslag van de tevredenheidspeiling onder leerlingen is door Manja 

gedeeld met de MR 

 

10. Rondvraag  

- Volgende gezamenlijke MR-vergadering op maandag 30 maart locatie 

Kofschip start 20.00uur. 

- Simone: maakt het activiteitenplan van de MR van De Vincent definitief. Dit 

jaar nog twee aparte activiteitenplannen voor de MR van de Vincent en de 

MR van KH/KS, volgend schooljaar 1 activiteitenplan voor Cluster Etten-Leur. 

- Sluiting 21.25uur. 


