
MR-vergadering d.d. 19-09-2022 20.00u via Teams 

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

Afwezig: Marinka 

Notulist: Vanessa 

1. 20.00u 

Opening/vaststelling 

agenda/vaststelling 

notulen 

Bezetting komend schooljaar 2022-2023:  

• P., Janine, Ellen, Henrieke, Marinka, Emma, Jolanda, Danielle en Vanessa 

• Rollen: Vanessa (notulist), Ellen (voorzitter). 

 

2. 20.05u NPO 

Conceptplan + 

analyse + begroting 

Scholen maken een overzicht van hoe de NPO-gelden besteed worden.  

De totale omvang van NPO-gelden is op basis van het aantal leerlingen.  

Het geld wat beschikbaar is wordt geheel besteed.  

De MR verleent instemming op het NPO-plan. Analyse en plan sluiten goed op elkaar aan. Manja 

informeert de MR op een later tijdstip over de onderbesteding van de Vincent en de overbesteding 

van de Klankhof.  

3. 20.25u Sectorplan 

Corona   

Een duidelijk plan met duidelijke stappen.  

4. 20.35u Jaarplannen 

Vincent en Klankhof 

Jaarlijks wordt dit plan per school opgesteld, tussentijds geëvalueerd en herzien. In het jaarplan 

worden de speerpunten en de doelen van de school genoemd. Elke werkgroep heeft een 

voorzitter. Per werkgroep wordt gekeken welke mensen met welke expertise worden ingezet. Aan 

het einde van het schooljaar presenteert elke werkgroep de eindevaluatie van de doelen. Waar 

mogelijk zoeken de werkgroepen van de scholen elkaar op, om te komen tot samenwerking en om 

gebruik te maken van elkaars expertise.  

5. 21.00u Leerling 

prognoses 

De inkomsten van de school worden afgestemd op het aantal leerlingen. Elke 5 jaar wordt een 

leerling prognose gemaakt. Het is goed om vooruit te kijken qua ruimtes in de school. Er wordt per 

groep bekeken of er instroom mogelijk is.  

De formatie van een school is gebaseerd op het aantal groepen wat geformeerd wordt.  

6. 21.20u 

Activiteitenplan + 

speerpunten MR 

Speerpunten van komend schooljaar 2022-2023:  

 



• Speerpunt 1: Betrokkenheid en zichtbaarheid van de MR (koppelen aan verkiezingen 

nieuwe leden) 

• Werkgroep vanuit de MR: P., Vanessa, Danielle 

 

 

• Speerpunt 2: Explora en de rol van de MR. Vanuit PCPO: op de Vincent is er een voltijd 

Exploragroep. In Oosterhout een deeltijd Exploragroep. Er is een hechte samenwerking met 

de Dr. De Visserschool en De Fontein. Er is een bovenschoolse coördinator aangesteld, 

Jolanda Nieuwenhuizen – Vermonden. Zij is verantwoordelijk voor Explora voor de gehele 

stichting. Er is een groot expertiseteam met o.a. orthopedagogen. Er kunnen op 

groepsniveau hulpmiddelen en arrangementen ingezet worden in een groep.  

• Het is een wens van de MR om Jolanda van Explora uit te nodigen voor bij een MR-

vergadering. Manja neemt contact hierover op met Jolanda.  

• Werkgroep vanuit de MR: Henrieke, Janine, Emma, Jolanda 

 

Binnen de GMR wordt reeds met werkgroepen gewerkt. Emma neemt contact op met Marloes 

(voorzitter GMR) over de ervaringen en werkwijze van de werkgroepen binnen de GMR.   

7. 21.40u Rondvraag - Zowel de Klankhof als de Vincent hebben het bronzen verkeerslabel. We voldoen aan 

veiligheid en basiszaken.  

- De afspraak is dat de nieuwsbrieven van de scholen naar elkaar verstuurd worden binnen 

de MR 

- We blijven doorgaan met de Wist-je-datjes vanuit de MR in de nieuwsbrieven 

- We bespreken kort de maatschappelijke ontwikkelingen in NL.  

 Data MR 2022-2023:  

• 19 sept (Klankhof) 

• 12 dec (via Teams) 

• 30 jan (Vincent) 

• 13 maart (Teams) 

• 15 mei (Klankhof) 

• Juni (schriftelijke ronde voor de stukken, geen vergadering) 

• 3 juli (Vincent) 



 

 

 

 

 

 


