
MR-vergadering 05-10-2020 (online via MS Teams) 

Aanwezig; Annemiek, Danielle, Ed, Ellen, Henrieke, Jolanda v. N., Manja, Marinka, Marloes, Nanda, 

Vanessa 

Notulist: Vanessa  

Welkom Ed neemt vanaf nu de voorzittersrol over van Annemiek. 

Annemiek is 6 jaar lang voorzitter geweest van de MR 

van de Klankhof. Bedankt Annemiek voor alle 

inspanningen en tijd.  

1. Centraal emailadres Het emailadres is aangemaakt. De leerkrachten van de 

betreffende school beantwoorden binnengekomen 

mail.  

2. Archief/Sharepoint MR Sharepoint moet aangemaakt worden, Danielle gaat 

dit regelen. Vanessa zorgt ervoor dat de stukken in de 

Sharepoint van de MR komen.  

3. Vanuit de GMR • De invalpoule is praktisch leeg. Er is extra geld 

vrijgemaakt voor zij-instromers. PCPO zit 

hiervoor in een speciaal traject met meerdere 

scholen. 

• Jaarrekening: van vorig jaar zijn de 

jaarrekeningen goedgekeurd. Arnoud gaat 

onderzoeken hoe zijn werkzaamheden verdeeld 

zouden kunnen worden over verschillende 

mensen indien nodig 

• Contact met gemeente Etten-Leur en 

huisvesting van de scholen: Arnoud wil dat het 

gemeentebestuur in actie komt en gaat hierop 

doorpakken. Er komen vervolgstappen.  

 

4. Schoolplan/jaarplan 

               Activiteitenplan 

• Het activiteitenplan van Het Kofschip volgt 

binnenkort na aanpassing 

• De plannen voor De Vincent en de Klankhof zijn 

rondgestuurd binnen de MR 

• Marloes mailt het jaarplan van De Vincent door.  

• De ouders ontvangen een nieuwsbrief over 

Onderwijs en Kwaliteit. Ouders ontvangen niet 

het gehele jaarplan. Het jaarplan wordt gebruikt 

als intern document. De punten die van belang 

zijn worden vermeld in de nieuwsbrieven van de 

scholen.  

5. Bespreken leerlingenaantal per 

01-10-2020 

Aangekondigde sluiting van het Kofschip: de Klankhof 

bevindt zich in de veilige zone qua aantal leerlingen. Op 

de Vincent is een stijging in leerlingaantallen. De 

verwachting is dat dit ook voor de Klankhof geldt. Ed 

stuurt de mail van Manja met Excel bestand door naar 

de MR.  



 

Hoe kunnen we de leerlingaantallen blijven stimuleren?  

• Wat zijn de regels en mogelijkheden rondom 

flyeren? 

• Vanuit de Vincent: warme overdracht met 

Norlandia, welkomsttasjes. Contacten met 

kinderdagverblijven.  

• Up to date houden van de Social media is heel 

belangrijk 

• Profileren van de scholen tijdens de 

avondvierdaagse 

• Mogelijkheden via het consultatiebureau: 

Manja gaat hierover in gesprek met de 

gemeente 

• In het volgende overleg komen we hierop terug 

met elkaar 

6. Formatieoverzicht n.a.v. 

teldatum 01-10-2020 

Geen wijzigingen in formatie.  

7. Voortgang Teach Like A 

Champion 

Vincent: binnenkort staan er klassenbezoeken gepland 

door de werkgroep in alle groepen 

Klankhof/Kofschip: observaties, voorbeeldlessen, 

nabespreking en opfriscursus vinden plaats.  

8. Speerpunten Cluster 

MR/activiteitenplan 

• Cluster MR 

• Kenbaarheid maken richting ouders 

• Corona 

Dit zijn de definitieve speerpunten vanuit de 

activiteitenplannen. Marinka stuurt het definitieve 

activiteitenplan naar Marloes. Marloes stuurt deze rond 

binnen de MR.  

9. Corona • Corona: momenteel zijn er veel zieke 

leerkrachten. Het is de vraag hoe lang we de 

klassen bemand kunnen houden en het 

onderwijs doorging kan vinden.  

• Binnen cluster Etten-Leur zijn er vanaf groep 4-8 

Chromebooks beschikbaar. De visie van cluster 

Etten-Leur is dat er in groep 3 vooral gewerkt 

wordt in werkboekjes en vanaf groep 4-8 ook 

via Chromebooks. 

• Ventilatie van de gebouwen: de meting op De 

Vincent is nog niet afgerond 

• Beleid hulpouders: Er mogen enkel hulpouders 

voor vervoer geregeld worden.  

• De OR mag betrokken worden bij activiteiten in 

de school, wanneer de leerkrachten/leerlingen 

buiten het gebouw zijn.  

10. Rondvraag  • Er is een afscheidscadeau geregeld voor Ton en 

Simone door Manja.  



• Jolanda regelt een attentie voor Minancy  

• We bespreken het bericht van de pers over het 

Kofschip, de communicatie naar de ouders en naar 

de teams en de reacties van de kinderen.  

Er is een zorgplicht. Samen met ouders wordt 

gekeken naar wat er mogelijk is voor hun kind qua 

school. Het is de taak van de school om dit op een 

goede manier te begeleiden. We rekenen op de 

steun van de collega-scholen.  

• De MR ontvangt voortaan de nieuwsbrieven van 

alle drie de scholen 

11. Continurooster  Evaluatie vanuit de leerkrachten van De Vincent: 

• Pauzetijd is erg krap 

• Tijd tot 14.30uur is fijn, meer tijd voor overleg 

• Het contact met elkaar wordt gemist 

• Wisselende meningen en visies 

Momenteel is het pauzerooster voor leerkrachten lastig 

te handhaven vanwege tekort aan personeel.  

Deze week gaat er een brief uit naar ouders met onze 

bevindingen en het besluit om na de herfstvakantie 

terug te keren naar het oude rooster. Mogelijk wordt er 

in de toekomst een officiële peiling uitgezet voor een 

continurooster, voorlopig niet. (Zie ook de verzonden 

brief naar ouders). 

Volgende MR vergadering op 

23-11-2020 

 

 


