
MR-vergadering d.d. 11-04-2022 start 20.00 uur op De Klankhof 

Aanwezig: Jolanda v N., Ellen, Marinka, Danielle, Henrieke, P., Janine, Manja, Jeannette en Vanessa 

Afwezig: Marloes 

Notulist: Vanessa 

 

1. Welkom (5min)  

2. Vaststellen agenda 

en notulen van 21-

02-2022 (5 min) 

- De notulen van 21-02-2022 zijn goedgekeurd. 

3. Tussentijdse CITO-

opbrengsten 

bespreken (30 min) 

- Welkom aan Jeannette en Danielle 

- Presentatie vanuit het programma Focus PO: twee keer per jaar is er een grote schoolbespreking en 

twee keer per jaar een korte schoolbespreking waarin de resultaten met het team, IB-er (intern 

begeleider) en directie worden besproken. Er wordt gekeken naar wat er nodig is op schoolniveau, 

groepsniveau en individueel niveau. De ambities van de scholen worden vastgesteld. De 

schoolresultaten worden naast de ambities gelegd om zo te bekijken welke ambities wel/niet behaald 

zijn. De trendanalyses per vakgebied worden gepresenteerd. De focus op beide scholen ligt op 

begrijpend lezen. Hiervoor wordt expertise ingeschakeld en worden studiedagen hierop ingericht voor 

het team.   

4. Verkeer Vincent-

Klankhof (20 min) 

Vanuit De Klankhof: 

▪ Vanwege verschillende schooltijden is de drukte verspreid.  

▪ Er is een nieuw zebrapad en er komen octopuspalen.  

▪ Er wordt niet hard gereden rondom de school.  

▪ Twee keer per jaar is er de Groene Voetstappenweek waarin gekeken wordt hoe de kinderen naar 

school komen.  

▪ 1 Keer per jaar is er een Ik-val-op week en het Verkeersplein.  



▪ Alle leerlingen zijn geslaagd voor het verkeersexamen.  

▪ Daarnaast was er een verkeersactie met leerlingen waarin automobilisten gewezen werden op hun 

rijgedrag. Een geslaagde actie met betrokken leerlingen! 

▪ De geplande activiteiten hangen samen met de BVL-gelden. De Klankhof heeft het bronzen BVL-label.  

 

 De Vincent:  

▪ Manja heeft de verkeerssituatie rondom De Vincent voorgelegd bij de gemeente. 

▪ Twee keer per jaar is er de Groene Voetstappenweek waarin gekeken wordt hoe de kinderen naar 

school komen.  

▪ 1 Keer per jaar is er een Ik-val-op week en het Verkeersplein. 

▪ De geplande activiteiten hangen samen met de BVL-gelden. De Vincent heeft het bronzen BVL-label. 

5. Continurooster (30-

max 45 min) 

De Vincent:  

▪ Er is een duidelijke representatieve uitslag voortgekomen uit de enquête. De meerderheid van de 

ouders kiest voor het behouden van de huidige schooltijden. Het advies vanuit PentaRho is om de 

situatie over vier jaar nog eens te bekijken.  

 

De Klankhof:  

▪ Ook bij de Klankhof kwam er een duidelijke representatieve uitslag uit de enquête. Vanuit de 

uitkomsten was er te weinig draagvlak voor doorgang van het continurooster. De huidige schooltijden 

blijven behouden.  

 

De MR neemt het advies over vanuit de adviesrapporten van PentaRho voor beide scholen: behoud van de 

huidige schooltijden. Feedback vanuit het team en de ouders is hierin zorgvuldig meegenomen. De TSO wordt 

herzien op beide scholen.  

De ouders van beide scholen worden deze week geïnformeerd via een officiële brief over de uitslag van de 

enquête andere schooltijden. 

 

Vanuit de MR wordt een evaluatie geschreven over het proces van andere schooltijden. 



 

6. Scholingsplan (10 

min) 

Er is een gesprekkencyclus binnen PCPO voor personeelsleden. Er wordt gekeken naar welke scholing past bij 

de teamleden, naar de visie en missie van de scholen en naar de wensen van het personeel.  

7. Rondvraag - De Vincent verwelkomt deze week zes leerlingen uit Oekraïne.  

- Op De Klankhof is de plusklas en 'ploeterklas' gestart.  

Volgende vergadering 20 juni 2022 

  

Online via Teams 

11 juli 2022 

  

IKC de Vincent 

 

 

 


