
 

Notulen MR overleg 

 

Dinsdag 12/01/ 2021       Tijd: 19.30u – 21.00u 

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

 

 

Opening  en mededelingen 

- Korte mededeling dat MR leden ouders een declaratie mogen aanvragen voor 

deelname aan de MR. 

- De website van het Talent wordt aangepast, zodat  de huidige MR leden kloppen.    

- Ouders vanuit de MR komen in volgende vergadering met voorstel om ouders van 

school meer op de hoogte te brengen van Partnerschap. (Kennisneming 

praktijkdeel (communicatiedeel en visiedocument) Dit punt agenderen we in mei 

2021. 

                                    

1. Rondvraag        

Daniëlle: Terug na zwangerschapsverlof en maakt kennis met nieuwe leden MR. 

Steve: Wat zullen de plannen zijn voor Carnaval? De school volgt de richtlijnen van de RIVM 

en GGD. De carnavalswerkgroep gaat zich hier mee bezig houden. Zij krijgen advies van het 

managementteam  over hoe en wat. 

 

2. Notulen vorig overleg 09-11–2020     

Goedgekeurd opgeslagen  

 

3. Mededelingen van de directie     

- Carla benoemt hoe de afgelopen weken zijn verlopen rondom het verlies van 

onze collega Leni.  

- Covid Lockdown december 2020: De vieringen van kerst naar voren gehaald, 

afscheid van twee collega’s is eerder gevierd en de mentoren werk gaan maken 

voor na de vakantie. De pakketten zijn door de kinderen opgehaald.  

Kinderen krijgen nu online lessen. Aanwezigheid is goed in de units. Vanuit de 

mentoren en de ouders is de ervaring dat zowel het team als de kinderen de 

online instructies goed oppakken.  

- Er is een subsidie aangevraagd, inhaal- en ondersteuningssubsidie, voor kinderen 

die extra begeleiding nodig hebben. Deze is ingezet voor het lezen van spil 13-16. 

- Noodopvang vraagt veel tijd en actie binnen de school. Naast de lopende   

instructies door mentoren, werken andere teamleden in de noodopvang. De 

school vangt een grote groep kinderen op. Het is niet alleen voor school maar 

ook voor ouders een pittige opgave. 

- Op 30 en 31 maart en 1 april zal een externe audit zijn voor onderwijs en kwaliteit 

van  school vanuit Conexus  

 

4. Ingekomen stukken MR mail  

Geen bijzonderheden. 

 

5. Stand van zaken Corona.      

- Zie mededelingen directie 

- Voorafgaand aan besluiten wordt er eerst contact opgenomen met de GGD.  

Alle scholen nemen voor zichzelf contact op met GGD.  

- Er wordt contact opgenomen met de MR-leden als er brieven of stukken zijn die 

goedgekeurd moeten worden door de MR. 

 

 

 



 

6. Ondersteuningsplanraad Stromenland 

Nieuwe verkiezingen binnen Stromenland (overkoepelend orgaan passend onderwijs). 

Leden van de MR mogen stem uitbrengen, daarvoor zijn de mailadressen gevraagd. 

 

7. Passend onderwijs en bezuinigingen    

 

Er is 50% gekort op  de basisondersteuning vanuit het Passend onderwijs (bv hulp inkopen 

voor kind).  Bij het bestuur zal gekeken worden waar dit opgelost kan worden. 

Vanuit de MR zal bij de GMR de  vraag worden gesteld:  Gaat de GMR hier iets mee doen? 

Hiermee spreken wij onze zorg als MR uit. Renske pakt dit op.  

 

8. Vragenlijst ouders (enquête)      

In de komende periode zal de vragenlijst worden uitgezet. Een lijst voor de ouders en voor de 

mentoren. De MR besteed aandacht aan een hoge respons. De vragen zijn gericht op het 

onderwijs gedurende het gehele ‘gewone’ schooljaar, niet gericht op deze periode van 

Covid en het thuisonderwijs.  

De vragenlijsten worden ingevoerd op WMK.  

Een aantal leden zal de vragenlijst analyseren (MR overleg 22 maart) en een aantal leden zal 

het vervolg hierop organiseren. Hierbij wordt gedacht aan een online meeting met ouders en 

mentoren onder begeleiding van leden van de MR. 

 

 

Volgende vergadering: 

Maandag 22-03 

Dinsdag 18-05 

Maandag 14-06 

telkens van 19.30-21.00 uur 

 

TOP-overleg 

Dinsdag 26-01; Els 

Maandag 31-05 

 

 

 

 

 


