
 

Notulen MR overleg 

 

Afwezig: Erika, Hannemarieke 

Dinsdag 14 januari 2020 

 

1. Opening   

                                    

2. Rondvraag       (informeren) allen 

 

Volgende vergadering sluit een nieuwe ouder aan: Renske 

 

 

3. Notulen vorig overleg 04-11–2019     (informeren) allen 

Geen aanpassingen, kunnen op de website 

 

4. Mededelingen van de directie    (informeren) Carla 

 

- Veel actie binnen Conexus over ziekteverzuim. Binnen het Talent valt het 

ziekteverzuim onder de norm. Toch gaan wij alleen een bijeenkomst volgen rondom 

het ziekteverzuim. 

- De Raad van Toezicht (Conexus) is op bezoek geweest. Hebben een rondleiding en 

uitleg over de school gedaan. Stand van zaken gesprek en een positief bezoek. 

- De interim bestuurder (Conexus) is op bezoek geweest op school. Positief over  zicht 

op de brede ontwikkeling van kinderen en gaf aan duidelijk structuur te zien. 

 

 

 

5. Ingekomen stukken MR mail     (informeren) Marieke 

Er zijn geen mails binnengekomen. 

 

6. Terugkoppeling TOP      (informeren)    Carla 

Ingestemd met begroting en er is een terugkoppeling gegeven vanuit MR.  

Begroting van komend jaar getoond, geen bijzonderheden. 

 

7. Begroting MR       (vaststellen) allen 

Vastgesteld in vorig overleg en kloppend.  

 

8. Scholing       (vaststellen)     voorzitter 

Wordt doorgeschoven naar volgend overleg als de voorzitter aanwezig is. Door meerderheid 

gelezen. 

Bewustwording en rechten & plichten MR, in relatie tot het boekje wat aangeschaft is. 

 

 

9. Communicatie achterban     (informeren)  voorzitter 

Wat gaan we komende periode doen. Schuiven we door naar volgend overleg. 

 

 

10. Staking        (informeren) Carla 

In november bericht vanuit bestuur geweest over staking. Stakingsbereidheid op het Talent is 

hoog. Hierover zijn ouders geïnformeerd. 

Deze week zal er een brief uit gaan om ouders over het geheel te informeren. Hierin zal uitleg 

gegeven waarom wij staken. 



 

Op één van de twee dagen zal er voor ouders de mogelijkheid zijn voor opvang. Nog steeds 

geen duidelijkheid over of je als school verplicht bent tot opvang. Advies vanuit bestuur is om 

wel mogelijkheid te beiden tot opvang. 

 

Vraag vanuit ouder over raadpleging. Dit is vanuit de MR uitgezocht. Staking is een 

individueel recht, gaat vanuit de PMR. 

 

 

11. Wijzigingen communicatieplan, visiedocument Partnerschap (zie bijlage) (vaststellen) Carla 

 

Visie document is up to date. Het praktijkdeel is in september 2019 nog bekeken. 

Vanuit de ouderkant van de MR is er een voorstel om ouders meer op de hoogte te brengen 

van Partnerschap. Wat kun je als ouder doen? Hoe kunnen wij ouders erbij betrekken.  

 

Volgende bijeenkomst vragen we de MR-leden inhoudelijk naar het visie deel en het 

praktijkdeel te laten kijken. Wat gaan wij hiermee doen? Welke acties komen hieruit voort?  

 

12. Plan van aanpak RI&E / nieuwe RI&E    (informeren)     Carla 

 

Wij hebben bezoek gehad van een preventiemedewerker vanuit Conexus betreft de RI&E 

2018. Alles is goedgekeurd wat hier uit voort kwam. 

Er wordt weer een nieuwe lijst uitgezet, dit wordt door een collega van het Talent 

opgenomen. Van hieruit zullen de vastgestelde acties gedaan worden. 

 

 

Volgende vergadering: 

Maandag 16/03 

Dinsdag 12/05  

Dinsdag 09/06  

telkens van 19.30-21.30 uur 

 

TOP/ OV: 

Dinsdag 18/02 TOP (20:00) Hannemarieke 

Maandag 25 mei TOP (20:00) 

 

 
 


