
 

Agenda MR overleg 

 

Maandag 4 oktober       Tijd: 19.30u – 21.00u  Plaats: Basisschool Het Talent (unit Rood) 

 

1. Opening   

Afmeldingen van; Iris, Sarah, Renske, Carla 

Aanwezig: Marieke, Joep, Steve, Odette, Danielle, Els. 

         

2. Rondvraag 

Kan de vergadering van 15 juni naar een andere dag? Verzoek van Sarah, Marieke koppelt 

dit terug naar Sarah. 

Els stopt na de partnerschapsavond. 

Danielle wil ook stoppen na een half jaar, dan zit haar termijn er ook op (incl verlof). 

 

3. Notulen vorig overleg 14-06-202 

Notulen graag wat eerder via de mail verspreiden. 

 

4. Mededelingen van de directie 

- Audit 18-19-21 oktober 

- Goed gestart, zowel kinderen als collega’s 

- 10 nieuwe collega’s, ook zij zijn fijn begonnen 

- Geen bijzonderheden omtrent Corona 

- Vervanging heeft nog niet tot problemen geleid, verwachting dat dat wel nog gaat 

gebeuren. 

 

5. Ingekomen stukken MR mail   

Geen ingekomen stukken. 

 

6. TOP 

 Steve is geweest. Opvallend weinig uco’s aanwezig, een unit geen uco’s. Uco’s zijn de 

laatste maanden ook letterlijk minder zichtbaar geweest. 

Waarom geen uco’s in geel. Is dat omdat de mentoren dit doen, of doen de mentoren dit 

omdat er geen ouders zijn? Joep gaat dit navragen in geel.  

 

7. Partnerschapavond 3 november 

Marieke en Danielle hebben een opzetje gemaakt hoe de avond vorm kan krijgen. Marieke 

heeft een spreker, Sigrid Bokkers die de avond begeleiden.  

Geen quotum op het aantal stellen, afwachten wat de opkomst zal zijn en aan de hand 

daarvan bekijken hoe de avond invulling kan krijgen. Richtlijn een ouder per gezin om zoveel 

mogelijk verschillende ‘gezinnen’ de kans te geven aanwezig te zijn. 

Uitnodiging voor de ouders: Danielle en Els 

Versturen 15 oktober, aanmelden voor 22 oktober, 1 november herinnering versturen 

(Danielle).  

Uitnodiging voor de mentoren: Joep 

Inventariseren binnen de MR om te kijken wie er allemaal zijn: Marieke 

Stellingen zijn die er al wel of niet? Marieke mailt deze naar iedereen, wij denken dat er 

namelijk al ergens wat stellingen zijn opgeschreven.  

Terugkoppeling hoe krijgt dat vorm? Aantekeningen bij het gesprek Verslag in de info. Post 

its? Na het gesprek ouders en mentoren vragen om in een paar steekwoorden op te 

schrijven hoe zij het gesprek hebben ervaren en over de stelling denken. Marieke informeert 

bij Sigrid. 

 

8. Werkplan MR  

Doorgesproken en een aantal aanpassingen gedaan. 



 

 

 

9. MR-etentje     

10 november blijft staan, Steven en Iris zijn helaas verhinderd. Carla nodigt Hannemarieke 

nog uit. 

 

 

 

Volgende vergadering: 

Dinsdag  16 november 2021 

Woensdag 19 januari 2022 

Maandag 28 maart 2022 

Dinsdag 10 mei 2022 

Woensdag 15 juni 2022 

 

telkens van 19.30-21.00 uur 

 

TOP-overleg 

  

ma 27 september 2021 

di 1 feb 2022 

ma 23 mei 2022 

 

 

ALV-OV 

di 30 november 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


