
MR-vergadering d.d. 21-02-2022 (via Teams) start 20.00uur 

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

Afwezig: - 

Notulist: Vanessa 

 

1. Vaststellen agenda 

en notulen van 17-

01-2022 

- De notulen zijn goedgekeurd.  

 

2. Speerpunten MR - 1. Profilering MR: P. geeft aan zoekende te zijn in hoe je hetgeen wat leeft op het schoolplein kunt 

overbrengen naar de MR.  Dit omdat je als ouder bijvoorbeeld niet meer altijd op het schoolplein staat 

ivm ouder wordende kinderen, Corona. Over het algemeen worden de MR-ouders weinig benaderd 

door andere ouders met vragen/opmerkingen etc. Er is slechts één mail ontvangen tot nu toe op het 

emailadres van de MR. Suggesties: als MR-ouder zelf een vraag uitzetten in de klassenapp waarin aan 

ouders wordt gevraagd om mee te denken. MR-notulen via de Parro app om te zorgen dat meer 

mensen deze notulen lezen. MR-leden elk jaar voorstellen met foto in de nieuwsbrief. Social media 

actief inzetten met MR-post.  

- 2. Continurooster: zie agenda 

- 3. Corona: zie agenda 

3. Werkgroep verkeer - De verkeer coördinator van De Vincent (Emma van Wijk) is in gesprek met de Linde. Het plan is dat de 

activiteiten daar niet meer zullen starten en eindigen op dezelfde tijden als de schooltijden. Dit is 

inmiddels ook bij het BVL (Brabants Verkeers Label) -overleg besproken. De Linde staat hier positief 

tegenover. Inmiddels heeft Emma contact gehad met Jip van Weezel van SOAB (www.soab.nl). 

Binnenkort komt hij naar De Vincent om de situatie te bekijken. Het plan is om een verkeersprotocol 

op te gaan zetten. De Vincent heeft momenteel een bronzen label.  

- Momenteel is de verkeerssituatie van De Vincent minder veilig vanwege werkzaamheden.  



- Bewustzijn en verkeersveiligheid rondom de school: per klas na de carnavalsvakantie een bericht 

plaatsen vanuit de werkgroep Verkeer in de app van Parro 

- Het punt verkeer komt de volgende keer terug op de agenda. Graag de verkeerscoördinator tijdig 

uitnodigen voor een vergadering.  

- Verkeerssituatie van de KH bespreken we de volgende keer. (Een toelichting op: waar staan we nu, 

waar wordt aan gewerkt, komen er vanuit ouders ook signalen op de verkeerssituatie rondom school). 

4. ARBO en RIE - Op elke school wordt het RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) afgenomen door Monique Wiltink. 

Daaruit volgt een plan van aanpak en een rapportage. De vitaliteitsmedewerkers van de scholen 

hebben afgelopen schooljaar twee scholingsbijeenkomsten gevolgd. Ook is er regelmatig overleg met 

de vitaliteitsmedewerkers en Lennart Marinissen (Vitaliteitscoach PCPO).  

 

Volgorde en verloop van het RI&E:  

- Monique Wiltink neemt de periodieke RI&E af op één van onze locaties  

- Conciërge en/of lokale vitaliteitsmedewerker lopen met haar mee door het gebouw.  

- Monique stelt een rapport op en bespreekt het Plan van aanpak met betrokkenen  

- Monique plaatst het RI&E-rapport in Arbomeester (digitaal programma)  

- De school verdeelt de aandachtspunten uit het PvA vanuit het RI&E  

- Lennart bespreekt de aandachtspunten uit PvA RI&E met de locatiedirecteur en houdt overzicht 

- Is er een aandachtspunt afgerond? Lennart wordt hiervan op de hoogte gebracht en zal dit in 

Arbomeester.nl aanpassen  

- Lennart onderhoudt het contact met Monique, directie en de vitaliteitsmedewerkers 

5. Continurooster 

voortgang 

- De Vincent: 24 febr 2022 is het webinar andere schooltijden van PentaRho. In de werkgroep andere 

schooltijden zitten leerkrachten, een MR-ouder en ouders.  

- Klankhof: het traject loopt. Webinar op 7 maart 2022. Oproep voor de werkgroep aan leerkrachten en 

ouders is verstuurd. Deze week wordt de vraag naar ouders voor in de werkgroep uitgezet.  Binnen 

het team is deze vraag al uitgezet. 

6. Update Corona - Positieve ontwikkelingen 

- Scholen krijgen CO2-meters. Het onderwerp ventilatie komt ook terug in het bestuursoverleg. 



7. Aanpassing 

huisvesting De 

Vincent 

- Heel de school wordt voorzien van nieuw meubilair, er wordt een tussenwand geplaatst en enkele 

aanpassingen in het gebouw.  

8. Voortgang Teach 

Like A Champion 

- Lopend traject op beide scholen. Coördinatoren bewaken het traject.  

9. Vanuit de GMR - Stroomschema Zorg & Klachten personeel is besproken in de GMR 

- Procedure nieuwe bestuurder: aanstelling 2e bestuurder, dit is een lopend proces.  

10. Rondvraag  - PCPO kijkt breed waar behoefte aan is wat betreft de zorg voor kinderen. (o.a. Linus, Explora). De 

coördinator van Linus is zowel op de Vincent als de Klankhof actief.  

- Eindtijd 21.30uur 

Volgende vergadering 11 april 2022 

  

De Klankhof 

20 juni 2022 

  

Online via Teams 

11 juli 2022 

  

IKC de Vincent 

 

 


