MR-vergadering d.d. 27-09-2021 (via Teams)
Aanwezig: Jolanda v N., Ellen, Marinka, Danielle, Marloes, Henrieke, Manja (vanaf 20.45) Vanessa
Afwezig: Notulist: Vanessa
1. Welkom
2. Basisreglement

3. Activiteitenplan MR
2021 - 2022

Algemeen: opmerkingen in documenten markeren we met geel om zo duidelijk te zien waar opmerkingen
zijn geplaatst.
Het basisreglement is aangepast nav de sluiting van het Kofschip.
We bespreken de zittingsduur van MR-leden. Deze is 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van
maximaal 6 jaar deelname. Voor leerkrachten is het belangrijk om hiermee rekening te houden in de
taakbeleid gesprekken. Het is belangrijk om tijdig nieuwe leerkrachten te werven.
We bespreken het activiteitenplan van de MR en passen deze direct aan waar nodig.
De speerpunten voor komend schooljaar zijn:
- De mogelijkheden van een continurooster onderzoeken
- Kenbaarheid geven aan de MR
We volgen de leerlingaantallen ivm de groei op de Vincent, dit komt later terug op de agenda dit
schooljaar.
Basiscursus MR/GMR: 21-10-2021.
Info over deze bijeenkomst volgt nog (live of via teams). Aanmeldingen graag voor het einde van deze
week via Marloes. Marloes stuurt een herinnering naar de MR-leden.

4. Vanuit de GMR
5. TSO/ continurooster

Het budget van de MR is 250 euro: dit kan o.a. besteed worden aan expertise.
Op dit moment zijn er geen mededelingen vanuit de GMR.
Door corona is er niet actief gestart kunnen worden met het continurooster. Dit schooljaar wordt een
extern bureau ingeschakeld waarin ouders, MR en het team worden meegenomen in het traject. Er wordt

6. Jaarplan De
Klankhof/De Vincent

7. Leerlingaantallen per
1 okt

8. Rondvraag

gestart met het aanvragen van offertes. Het doel van een extern bureau inschakelen is het bewandelen
van de juiste transparante route met elkaar. Zodra de offertes binnen zijn worden deze binnen de MR
besproken.
Momenteel werken we op beide scholen met werkgroepen. In samenwerking met de directie wordt de
koers binnen de werkgroepen bepaald: welke doelen stellen we op per werkgroep. Leerkrachten sluiten
aan bij de werkgroep die past bij hun expertise. Een werkgroep heeft een behoorlijke mate van
autonomie.
In elke klas hangt het jaarplan zichtbaar op. Het jaarplan is een levend document. Tussentijds is er een
evaluatie. Regelmatig komen de punten vanuit het jaarplan terug in vergaderingen en memo's. We zien
erop toe dat de doelen worden behaald. Aan het eind van het schooljaar volgt een evaluatie van de
doelen vanuit het jaarplan per werkgroep. Deze wordt gepresenteerd aan het team.
De Vincent 01-10-2021: 212 leerlingen
De Klankhof: 01-10-2021: 148 leerlingen
De Vincent 01-02-2022: 227 leerlingen
De Klankhof 01-02-2022: 160 leerlingen
De leerlingaantallen worden in november en februari opnieuw besproken binnen de MR. Manja geeft aan
dat er actief gekeken wordt naar de mogelijkheden voor huisvesting en financiën gezien de groei van het
aantal leerlingen.
We bespreken de start van het schooljaar met elkaar.
Dank aan Ellen voor het tijdig sturen van de agenda en stukken en het voorzitten van de vergadering.
Einde vergadering: 21.20 uur
Volgende vergadering: 01-11-2021

