
MR-vergadering d.d. 30-01-2023 20.00u op De Vincent 

Aanwezig: Ellen, Danielle, Henrieke, Janine, Manja, Emma en Vanessa 

Te gast: Sebastiaan Hendriks ((O)GMR-lid vanuit Cluster Etten-Leur) 

Afwezig: P., Marinka, Jolanda v N. 

Notulist: Vanessa 

1. 20.00u 

Opening/vaststelling 

agenda/vaststelling 

notulen (10 min) 

- Sebastiaan Hendriks is als (O)GMR-lid aanwezig bij de start van onze vergadering. We 

hebben een prettig gesprek gevoerd met elkaar. Er is onder andere gesproken over het 

personeelsbeleid (HR binnen de stichting). Er staat voor de GMR hiervoor een 

themabijeenkomst op de planning. De MR blijft hiervan graag op de hoogte. Punten vanuit 

de MR-en worden in een GMR-vergadering besproken en daarna besproken met de 

bestuurders. 

- De MR-notulen van 16-01-2023 zijn goedgekeurd 

- De papieren versie van de subsidie Versterken Basisondersteuning van De Klankhof is 

toegestuurd naar de MR. In de vorige vergadering is deze subsidie al toegelicht door 

Manja. De MR is akkoord met het plan.  

- Elke MR-vergadering komt het agendapunt GMR standaard op de agenda.  

2. Stand van zaken 

passend onderwijs 

(inclusief cijfers) (15 

minuten) 

- Dinsdag 31 januari is er een inspectiebezoek vanuit het RSV. De bekostiging en de 

begeleiding van leerlingen zal worden besproken. Zowel De Klankhof als De Vincent zijn 

een voorbeeld voor passend onderwijs. De zorg is goed geregeld, er zijn weinig 

verwijzingen, er zijn veel contacten met externen (sterk netwerk), er zijn betrokken IB-ers en 

er is orde op zaken. We beschikken over een taalklas, HB-onderwijs, dyslexieprotocol,  OPP’s 

(persoonlijke plannen voor leerlingen). Dit alles met als doel de leerlingen zo lang mogelijk 

de kansen te bieden in het regulier onderwijs.  

3. Voortgang Teach 

like a Champion (15 

minuten) 

- Dit punt schuiven we door naar de vergadering van 13 maart.  

4. Speerpunten MR (20 

minuten) 

- Dit punt schuiven we door naar de vergadering van 13 maart.  



5. Rooster van aftreden 

MR en opvolging 

daarvan (10 

minuten) 

- De voorkeur gaat uit naar 2 ouders voor De Vincent, 1 regulier en 1 uit de Exploragroep. 

Ellen checkt de reglementen. We komen hierop terug.  

- De websites van De klankhof en De Vincent zijn op MR gebied niet actueel. Vanessa gaat 

dit oppakken.  

6. Verkeer (10 minuten) - De Vincent: Hanya Kouters zit in de werkgroep verkeer. Ze vertelt ons dat de verkeerssituatie 

van de school nog niet altijd optimaal is. Niet alle ouders houden zich aan de 

parkeerafspraken en de afspraken voor de Kiss & Ride zone. SOAB wordt hierbij mogelijk 

ingezet. Er zal een folder worden ingezet, evenals de inzet van bovenbouwleerlingen. De 

handhavers worden hierbij ook betrokken. Er wordt gekeken of en hoe we SOAB gaan 

inzetten. Manja gaat dit bespreken met Margot. Mogelijk kan er bekeken worden of er 

meerdere aanbieders zijn rondom verkeer en scholen.  

 

- De Klankhof: heeft het bronzen label. Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals de 

Groene Voetstappen. Er is contact geweest met de afdeling verkeer van de gemeente.   

7. Rondvraag - We bespreken de starttijd van de MR-vergaderingen en komen hier de volgende 

vergadering op terug. De online vergaderingen gaan we definitief voortaan starten om 

19.30uur.  

- Worden er op de komende vergaderingen nog collega’s verwacht die iets moeten 

toelichten? Dan horen we dit graag z.s.m., zodat deze mensen er rekening mee kunnen 

houden in hun agenda. Ellen kijkt dit na en laat het per mail weten. 

- Eindtijd 22.00uur.  

 Data MR 2022-2023:  

• 19 sept (Klankhof) 

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

• 30 jan (Vincent) 

• 13 maart (Teams) let op start 19.30uur! 

• 15 mei (Klankhof) 

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

• 3 juli (Vincent) 

 


