
 

Notulen MR overleg 

 

Dinsdag 22/03/ 2021       Tijd: 19.30u – 21.00u 

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

Afwezig: Carla en Steven 

 

1. Mededelingen: 

- Vraag vanuit GMR of zij mailadressen mogen van MR-leden voor het werven van 

een nieuw lid voor de GMR. Toestemming gegeven door MR-leden. 

 

2. Rondvraag: 

- Hoe gaat het op school? Ook omtrent alle Covid-omstandigheden. 

- Wat gebeurt er met het budget dat ouderleden van de MR kunnen opvragen als 

zij dit niet doen? Kunnen we dit gebruiken voor iets anders?  

 

3. Notulen vorig overleg: 

- 12-01 notulen goedgekeurd. 

Renske vraagt over  de GMR en de bezuinigingen nog na. Horen andere leden 

volgende vergadering. 

 

4. Mededelingen directie (Els) 

- Tot dusver geen uitval groepen en vervanging kunnen regelen. Collega’s 

vervangen elkaar. 

- Over kamp neemt de werkgroep een besluit over in overleg met de scouting. 

- Gym, techniek &muziek (zo mogelijk) gaat door. 

- Voor Deeltijd en paars zoekt de school naar manieren hoe we dit weer kunnen 

oppakken. 

- Externe audit gaat niet door. 

- Het Talent heeft een goede beoordeling gekregen voor 

Hoogbegaafdheidsprofiel school. De commissie vindt het tijd worden voor een 

eervolle vermelding. 

- Tv opnames geweest van RTL: Dit is Holland. 

- Vacature ruimte: 0,8 & 0,6 uitgezet binnen Conexus voor mobiliteit. Dit zal gaan 

via een matchingsgesprek.  

- Studiedag is vervallen 

 

5. Ingekomen stukken MR: 

- Notulen Top 

 

6. Begroting Het Talent 

- Zal worden ondertekend. 



 

 

7. Inventarisatie informatie behoefte 

- Volgend overleg afwezigen erover bevragen. Boekje bestellen voor nieuwe 

ouders. 

- Welke rollen hebben wij als MR? Sarah en Renske pakken dit met Odette op. 

 

 

8. Terugkoppeling Top 

- Wegens uitvallen van excursies is er budget over. Kan door school op andere 

manier worden ingezet. 

- Plotselinge verandering Kerst goed verlopen. 

- Andere viering van Carnaval, maar goed bevallen door kinderen en mentoren. 

- Hoe en wat Kamp. 

- Toestemming foto’s. 

 

9. RI&E (Risico inventarisatie & evaluatie) 

- Komend schooljaar wordt er een nieuwe Ri&E afgenomen. Hier komen nieuwe 

knelpunten uit en die worden opgepakt. Elk jaar wordt het plan bekeken en de 

voortgang besproken en opgepakt. Elk jaar wordt er een lijst ingevuld over de 

rondgang op veiligheid in het gebouw. 

- Knelpunten: 

1. Tijd voor het uitvoeren van het werk (Zal opnieuw worden gemeten onder 

collega’s) 

2. Omgang met ouders: Hebben wij momenteel niet mee te maken, maar staat 

altijd op agenda, zodat er zonodig meteen actie kan komen. 

3. Klimaat in gebouw: terugkomend punt. Zijn acties op uitgevoerd, maar blijft. 

- MR stemt in. 

 

10. Enquete: 

- Opbrengsten: lijsten staan nog open. Om opbrengst te verhogen uco’s 

inschakelen, er komt een stuk in de talent-info (Els) 

- Voorstel voor avond is besproken met andere MR leden. 

- Sarah mailt de uco’s om ouders te vragen de enquête in te vullen. 

- 31 maart sluit de enquête. 

- Na 31 maart besluiten wij of er interesse is voor een info-avond 

- Analysegroep: Odette, Sarah, Els. Zij voorzien anderen van resultaten en geven 

door aan info-avond groepje wat vervolg is. 

- Info avond groepje gaat daar vervolg aangeven. 

 

Volgende vergadering: 

Dinsdag 18-05 



 

Maandag 14-06 

telkens van 19.30-21.00 uur 

 

TOP-overleg 

Maandag 31-05 Marieke sluit aan 

 

 

 

 

 

 


