
 

Agenda MR overleg 
 
Dinsdag 4 oktober       Tijd: 19.30u – 21.00u  Plaats: Basisschool Het Talent (unit Rood) 
 

1. Opening  : afwezig Marieke, Sarah 
                                    

2. Rondvraag : 
Waarom staan financiën niet op de agenda?  (informeren) allen 
 

3. Notulen vorig overleg 15-06-2022 (zie bijlage)  (informeren) allen 
Geen aanpassingen, kan op website 
 

4. Mededelingen van de directie    (informeren) Carla 
 
Belangrijk dat iedereen er weer is. Alle groepen zijn bemenst. NPO gelden alle groepen extra bemenst. Goed 

draaien qua personele bezetting. Vervangingspool zitten nog mensen, als het nodig is mensen binnenhalen. In 

2021-22 meeste collega’s een extra dag werken, sommigen extra veel werken. Veelal binnen unit oplossingen. 

Ook vaak afspraken onder schooltijd (bv notaris, huisarts) waar docenten zelf ook naartoe moeten. 

Verschillende scenario’s opgesteld ivm Corona á la voorgaande richtlijnen. Draaiboek ligt klaar.  

17 okt Inspectie vh Onderwijs ivm predicaat goed. Ouders, kinderen, afvaardiging team uitgenodigd. Observatie 

in klas. Collega’s gevraagd. Startende leerkracht. Uco/MR/ouders/overstap/ouder wit/deeltijd wit. Brede 

vertegenwoordiging. Nov 21 audit, nav kunnen we opgaan voor goed? Nog paar dingen doen, bestuurder moet 

aanbevelingsbrief aan inspectie schrijven, onderbouwing + documentatie bv. procesbeschrijvingen, nu 

inspectie. Excellente school iedere 2 jaar aantonen. Gun het de school, vernieuwingsschool dus 

onderscheidend in kwaliteit van onderwijs. Komende jaren geen inspectiebezoek. 

Werkgroep ‘vieren’ 20-jarig bestaan in 2021. Oud-leerlingen bezocht door fotograaf die schoolfoto’s maakte, 

gedicht passend bij kind. Mogelijk expositie. 

3 okt geslaagde studiedag over zelfregulatie.  

Ontbijt op school, gaan we niet in Noord doen. Gezonde lunch ook niet. 

 
5. Ingekomen stukken MR mail     (informeren) Marieke 

Geen ingekomen stukken. 

6. Installatie nieuwe MR-leden     (informeren) 
De MR – leden zijn geinstalleerd: Baukje van der  Veen en Mireille Hermans 

7. Voortgang acties partnerschapsavond   (informeren) Marieke 
 

Voortgang partnerschapsavond – tip over lezen, app wordt nog steeds uitgezocht, tegel moet bijgemaakt 

worden, Els houdt vinger aan de pols. Tip vd maand ook op de website. 

Idee achter tips: Waar zouden mijn ouders mij mee kunnen helpen. Marieke is trekker, per maand, per unit 

tips. 

8. Korte terugkoppeling cursus MR    (informeren)    Baukje, Mireille en  
Elsemieke 



 

 
Bij de cursus voor MR waren 3 leden aanwezig, meer geleerd over rechten van MR. Casuïstiek besproken. 

 
9. Werkplan MR. o.a. Taakverdeling MR-leden (zie bijlage) (vaststellen) allen 

Afronden ter vergadering dd. 16 november. 
 

10.  Verwijzing naar website. 
Jaarverslag van MR staat op de website. 

11. Jaarplan       (informeren) Carla 
 

Jaarplan 22-23 op de agenda ter informatie. GD is actueel actiepunt, KD is afgesloten actiepunten uit 21-22. Het 

Jaarplan is gebaseerd op het schoolplan (schoolontwikkelplan) dat eens in de 4 jaar wordt vastgesteld en 

waarvoor instemming van de MR nodig is. Start nieuw schoolplanperiode december ’22, voorjaar ’23 

bestuurlijk proces (en betrokkenheid MR). 

12. Speerpunten MR      (informeren) 
Volgende vergadering. 

13. Wie sluit aan bij TOP? 
 
Data vergaderingen online/offline telkens van 19.30-21.30 uur 

Volgende TOP overleggen (Carla checkt data TOP): 

29 november ALV/TOP Baukje 

31 januari Iris 20 uur 

20 mrt Baukje 

22 mei Sarah/Steven 

 
 
 


