
 

Notulen MR overleg 

 

Woensdag 19 januari     Tijd: 19.30u – 21.00u  (digitaal) 

Aanwezig: Carla, Marieke, Joep, Odette, Sarah, Daniëlle en Renske. 

 

1. Opening   

                                    

2. Rondvraag        

- Op 28 maart neemt de MR afscheid van Els als lid vanuit het personeel  

- De MR is op zoek naar een nieuw lid vanuit het personeel. 

 

3. Notulen vorig overleg 16-11-2021     

- Doorgenomen en akkoord 

 

4. Mededelingen van de directie     

 

- Tot dusver nog weinig kinderen thuis in verband met quarantaine. Hopelijk blijft dit zo. 

Externe hulp en NPO-inzet blijven doorlopen. 

- Zwangerschapsverlof Angela, hiervoor is vervanging zo goed als geregeld. 

 

5. Ingekomen stukken MR mail      

Geen mail 

6. Stand van zaken m.b.t. partnerschapsavond. Acties.  

- Odette en Marieke brengen ons op de hoogte over de acties naar aanleiding van de 

partnerschapsavond. Dit komt elke MR-avond terug. 

- Schoolapp: communicatie via de app met ouders is in ontwikkeling. Hierover worden 

we op de hoogte te houden. Dit regelt Marieke.  

- Links op website: wat kunnen ouders thuis doen met betrekking op onderwijs om hun 

kind te ondersteunen. Voor 28 maart bekijken we websites of eerdere informatie om 

te kijken wat passend is.  

- Meerdere actiepunten worden opgenomen vanuit verslag partnerschapsavond. 

  

7. Scholing       

MR-leden kijken naar mogelijke scholing. Dit laten zij 28 maart weten.  

 

8. Communicatie achterban      

Vanuit de partnerschapsavond is er een terugkoppeling geweest naar ouders in de 

Talent-info.  

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

Stand van Zaken vragenlijst is ingevuld door school & personeel. Rondgang in de 

school zal plaatsvinden op korte termijn. Het verslag en stand van zaken hierover 

wordt gedeeld in volgende vergadering. 

10. Begroting  

School begroting: MR-leden van basisschool van het Talent hebben inzage gehad in 

de begroting.  



 

MR begroting: de penningmeester heeft een begroting voorgelegd, de leden van de 

MR hebben hiermee ingestemd. 

 

 

 

 

 

Volgende vergadering: 

Maandag 28 maart 2022 

Dinsdag 10 mei 2022 

Woensdag 15 juni 2022 

 

telkens van 19.30-21.30 uur 

 

TOP-overleg 

  

di 1 feb 2022  Iris (?) Danielle & Joep 

ma 23 mei 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


