
MR-vergadering d.d. 16-01-2023 20.00u via Teams 

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

Te gast: penningmeesters OR Vincent en Klankhof, Jolanda (Explora) 

Afwezig: Marinka 

Notulist: Vanessa 

1. 20.00u 

Opening/vaststelling 

agenda/vaststelling 

notulen 

- De notulen van 19-09-2022 zijn vastgesteld. 

2. 20.05u Begroting 

Ouderraad Klankhof 

en De Vincent 

(mondelinge 

toelichting)  

Klankhof:  

- Nick Frijters licht de begroting toe namens de ouderraad.  

- De buffer wordt afgebouwd en uitgegeven.  

- Er wordt een groter bedrag gespaard voor de schoolreis (vervoer wordt duurder) 

- 80% Van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald. Dit bedrag wordt mee berekend in de 

begroting. De OR is transparant naar ouders toe waarin duidelijk wordt gemaakt waaraan het 

geld wordt besteed.  

- Binnenkort komt er een stukje in de nieuwsbrief waarin nogmaals aan ouders wordt uitgelegd 

waaraan de ouderbijdrage besteed wordt.  

 

De Vincent:  

- Angela en Marijke (OR) lichten de begroting toe. De begroting is een duidelijk en transparant 

geheel.  

- Bedragen die overblijven aan het eind van het schooljaar worden besteed aan zaken die de 

leerlingen ten goede komen.  

- In de brief naar ouders (ouderbijdragebrief) wordt genoemd waaraan het geld van de 

ouderbijdrage wordt besteed. Er zal binnenkort een stukje in de nieuwbrief komen om 

bovenstaande nog eens te benoemen. 

 - Ook op De Vincent heeft 80% van de ouders de ouderbijdrage betaald.  



 

3. 20.20u Begroting 

Explora (mondelinge 

toelichting door 

Jolanda 

Nieuwenhuizen) 

- Jolanda Nieuwenhuizen licht de ouderbijdrage van Explora toe.  

- De ouderbijdrage van Explora is een vrijwillige bijdrage van 300 euro, waarvan 40 euro naar de 

reguliere gelden gaat.  

- 100% Van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald. Er is een betalingsregeling voor ouders 

mogelijk.  

- De ouderbijdrage wordt besteed aan extra aanbod, zoals: Spaanse les, schaaklessen, 

programmeren, gastlessen, excursies etc. Per thema is er minimaal 1 excursie.  

- Aan het eind van het schooljaar volgt er altijd een toelichting naar ouders waaraan het geld 

besteed is.  

- Er wordt niet gespaard, het geld wordt gebruikt waarvoor het nodig is. In overleg met de 

leerkrachten worden de gelden besteed. 

- Het extra aanbod kan momenteel niet vanuit de reguliere gelden betaald worden. Vanaf 2024 

komen er structurele gelden vrij voor hoogbegaafdheid (enkel voor voltijd HB-onderwijs). Hierdoor 

is het misschien in de toekomst mogelijk om het bedrag van de ouderbijdrage te verlagen.  

- Leerling prognose Explora: interne leerlingen van De Vincent hebben voorrang. Er zullen 10 

plaatsen voor externe leerlingen overblijven. Momenteel staan er meer leerlingen op de wachtlijst. 

Momenteel komt er geen extra Explora groep bij op De Vincent. Dit heeft alles te maken met de 

arbeidsmarkt, expertise en de verdeling van de groepen. Potentiële Explora leerlingen kunnen 

momenteel alleen starten in de reguliere groepen 1,2 en 3 en niet in hogere groepen in 

afwachting op een plaats in Explora.  

- Op de Klankhof wordt gewerkt met een plusklas. Het curriculum wordt actief toegepast. De 

samenwerking en de expertise worden uitgewisseld. De subsidiegelden van de gemeente zijn 

ingezet op de Klankhof.  

- Er wordt vanuit de MR nog een concrete afspraak gemaakt met Jolanda voor een 

vervolgafspraak.  

 

4. 20.40u Subsidie 

versterken 

basisondersteuning 

- Cluster Etten-Leur is actief in het aanvragen van subsidies. De subsidie is aangevraagd op 

taalgebied. We zullen aan de slag gaan op het gebied van taal, leesplezier/leesbeleving, 

begrijpend/technisch lezen en eventueel spelling. 



(mondelinge 

toelichting) 

De middelen gaan naar de Klankhof. De Vincent zal meegaan in de expertise die wordt 

aangeboden op de Klankhof. Op rekengebied is de afgelopen jaren al extra geïnvesteerd.  

5. 20.50 Begroting 

Cluster Etten-Leur en 

leerlingaantallen per 

1 okt 2022 

- Zowel De Vincent als De Klankhof zijn groeiende scholen qua leerlingaantallen.  

- De formatie is kloppend.  

- De begroting loopt in de pas.  

- Er wordt onderzocht of er een kleuterinstroomgroep mogelijk is op De Vincent 

- Er wordt steeds vooruitgekeken naar instroom en huisvesting op beide scholen. De MR wordt 

hierin meegenomen.  

- De personeelsgeleding van de MR stemt in met de begroting.  

 

6. 21.20u Norlandia TSO 

De Vincent 

- De afgelopen periode is er veelvuldig contact geweest met Norlandia en Manja/Margot. Er was 

onduidelijkheid over het aanspreekpunt bij Norlandia. Ouders hebben hun zorgen geuit. Er is een 

positieve ontwikkeling ontstaan. Er is een klankbordgroep geformeerd waarin leerlingen hun stem 

kunnen laten horen. De leerlingenraad is ook betrokken bij de TSO. Er is meer rust in de school 

waargenomen, een positieve wending.  

 

7. 21.10u Bezetting 

personeelsgebied 

(mondeling) 

- De vacature op de Vincent is intern ingevuld.  

- Het personeel is erg flexibel. Alle zeilen worden bijgezet om te voorkomen dat er klassen naar huis 

gestuurd worden.  

 

8. 21.20u Speerpunten 

cluster MR 
 

MR Werkgroep speerpunt Explora: Janine, Emma, Henrieke, Jolanda 

MR Werkgroep speerpunt Betrokkenheid en zichtbaarheid van de MR (koppelen aan verkiezingen 

nieuwe leden): P., Vanessa, Danielle 

 

Werkwijze van de GMR: In de GMR worden de onderwerpen van de jaarplanning en de 

speerpunten zo ingedeeld op de agenda dat er ‘themavergaderingen’ ontstaan. Op die 

vergadering kan dieper worden ingegaan op een specifiek onderwerp en er kunnen eventueel 



externen worden uitgenodigd.  

 
Bij de intake van een nieuwe leerling kan gevraagd worden aan ouders of zij interesse hebben in 

deelname aan de OR/MR/GMR. Deze vraag kan toegevoegd worden aan de vragen van de 

intakelijst (Jolanda pakt dit op). Leerkrachten kunnen ouders ook persoonlijk benaderen.  

Manja gaat contact opnemen met het marketingbureau wat bij onze scholen is aangesloten om 

te kijken wat er mogelijk is (bijv. boekje/flyer voor nieuwe ouders). 

 

Per schooljaar 2022-2023 komt er een vacature vrij in de (oudergeleding) MR van De Vincent. We 

nemen dit mee in de 'Wist je datjes' en de Nieuwsbrief. Bij interesse kunnen ouders contact 

opnemen met Margot. 

 

In de volgende vergadering (30-01-2023) komen we terug op de bezetting van personeels- en 

oudergeleding van de MR.  

 

9. Afronding - 

Rondvraag 

- Explora: Er wordt gevraagd aan Jolanda Nieuwenhuizen om info over Explora door te sturen naar 

de MR zodat we deze vooraf kunnen bekijken. Op 13-03-2022 bespreken we dit dan tijdens de 

vergadering. We nodigen Jolanda (Explora) uit voor deze vergadering. Manja zal contact 

opnemen met Jolanda.  

 

Einde 22.00uur 

 

 Data MR 2022-2023:  

• 19 sept (Klankhof) 

• 12 dec – verplaatst naar 16 jan (via Teams) 

• 30 jan (Vincent) 

• 13 maart (Teams) 

• 15 mei (Klankhof) 

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

• 3 juli (Vincent) 

 



 

 

 

 

 

 


