
MR-vergadering d.d. 11-07-2022 20.00u locatie De Vincent 

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

Afwezig: P., Marloes  

Notulist: Vanessa 

1. 20.00u Opening en 

vaststellen 

agenda en 

notulen (5min) 

De MR is akkoord met de schoolgids.  

2. 20.05u Jaarverslag 

MR  

Het jaarverslag wordt toegevoegd bij de nieuwsbrief. Vanessa voegt de laatste wijzigingen toe aan 

het verslag en mailt dan de definitieve versie aan de MR.  

 

MR folder meegeven aan nieuwe ouders (tip) 

3. 20.15u 

Activiteitenplan 

2022-2023: input 

ophalen, bezetting 

MR en data 

vaststellen 

Definitieve 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) 

 

Speerpunten van komend schooljaar 2022-2023:  

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

leden) 

• Speerpunt 2: Explora en de rol van de MR 

 

Bezetting komend schooljaar 2022-2023:  

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

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



 

Vanessa maakt een concept activiteitenplan voor 2022-2023. 

4. 20.30u toelichting 

ouderbijdrage 

Explora door 

Manja 

De toelichting en verantwoording van de besteding van de ouderbijdrage gaat eerst naar de MR, 

daarna naar de ouders. Dit zorgt voor een transparant document. De reguliere ouderbijdrage wordt 

toegelicht in de brief die ouders ontvangen voor de ouderbijdrage.  

De MR is akkoord met de ouderbijdrage van Linus/Explora.  

5. 20.40u Evaluatie 

jaarplannen 

Klankhof en 

Vincent 

De jaarplannen zijn bekeken door de MR. De MR is akkoord met de jaarplannen.  

6. 20.55u NPO-

evaluatie en 

vooruitblik 2022-

2023 

In september volgt het concrete plan voor NPO.  

MR-vergadering: 19 sept 2022 NPO, leesconsulent 

7. TSO Vincent Er zijn aanpassingen gedaan bij de TSO op de Vincent. De leerlingen eten van 12.00-12.15 uur in de 

klas bij de leerkracht en gaan daarna met pedagogisch medewerkers van de TSO naar buiten. De 

tarieven blijven ongewijzigd.  

8. 21.10u rondvraag Danielle: vanaf komend schooljaar starten de groepen 3-8 met de afname van IEP. (Vervanger van 

CITO) IEP sluit aan bij onze visie, en kijkt naar de talenten van de leerlingen.  

9. 21.15u einde Dank aan Marloes voor de inzet van de afgelopen jaren! Emma gaat Marloes komend jaar 

vervangen.  

20 oktober 2022 bijeenkomst alle geledingen: Manja informeert later ons over de inhoud van deze 

bijeenkomst.  

Afsluitende borrel in The Mayor 

Einde 21.40 uur 

 

 

 



 


