
 

 
  

Agenda TOP-overleg 

Talent-ouder platform 

 

Datum: dinsdag 9 september 2019 

Locatie: mentorenkamer het Talent. 

Tijdstip: 20:00 uur 

Voorzitter: Elea 

Secretaris/notulen: Patrick 

Penningmeester: Patrick 

 

Aanwezigen: Elea, Carla, Patrick, Sabine, Karlijn, Rachel, Linda, Hanneke, 

Odette (MR), Sabine, Melchior 

  

  

 
Onderwerp Doel Wie 

 

1 

 

Opening en agendapunten 

toevoegen 

 

   

Elea  

 

2 

 

 

Concept notulen  

 

Goedkeuring   

Elea 

 

3 

 

Financiën,  

Patrick legt financiële situatie. 

Bij ALV komen we er nog op 

terug. Patrick gaat afspraak 

plannen met Carla. Volgend 

jaar waarschijnlijk 30 kinderen 

minder ivm werkdruk 

lastenverlichting 

 

Ter informatie, zo nodig 

ter goedkeuring 

 

 

Patrick 

 

 

4 

 

UCO’s: 

Signalen vanuit de unit:  

 

-Nieuwe UCO voor groen, niet 

meer Susanne burgers. Niet 

meer moeder myra. 

Sarah en Rachel blijft staan. 

-Rood, marleen eraf, Melchior 

Frank erbij. 

-Geel, geen mutaties. 

Informeren en afspraken 

Zijn er genoeg UCO’s in 

elke unit/ Geel heeft 

promotie gevoerd. 

Wijziging mailadressen 

UCO’s 

Vertegenwoordiger 

UCO 



-Blauw 1 mutatie. 

-Carla checkt hoe het gaat met 

aanspreekpunt bij Geel 

-verder geen signalen. 

 

 

 

5 

Terugkoppeling MR 

Nieuw lid, weinig meegekregen.  

Odette koppelt de 

bespreekpunten van de MR 

met de groep; Wit, RIE, 

vervangingspoule, 

partnerschapuitkomsten 

 

Informeren  Vertegenwoordiger 

MR 

 

6 

Werkgroepen: 

 

Inclusief verdeling werkgroepen 

-La rentree - Elea 

Naamsverandering, unit 

jaaropening – veel mensen.  

20-30 per unit op af gekomen 

-Sinterklaas 

Wie gaat vertegenwoordiger 

zijn. Patrick contactpersoon. 

Kerst: linda aanspreekpunt 

(blaauw)  

Caranval -  

Kamp – Patrick  

Evaluatie wordt toegelicht. Top 

benoemd aantal punten. Carla 

neemt inhoudelijke punten mee 

naar Karin. Haringen nodig en 

borden en bekers moeten 

vervangen worden – hoe 

betalen we dat. 

Midzomerfeest – draait apart 

Informeren 

 

Evaluatie 

Start  

Evaluatie 

Evaluatie 

Vertegenwoordiger 

Werkgroepen 

 

 

Carla 

Leonie 

7 

 

Vertegenwoordiger TOP in 

werkgroepen verdelen 

Afspraken 

Sinterklaas 

Kerst/Viering 

Carnaval 

Kamp 

Eindejaarsfeest 

 

Elea 

8 Fotograaf 

Dilemma privacy 

1 geen foto’s meer 

2 na schooltijd 

Stand van zaken Elea/Carla 



Besluit: 

We besluiten dat we meer 

volgens geest van de wet gaan 

handelen. Namenlijst per unit, 2 

kolommen, foto en klassefoto. 

Handtekeningen halen. Lijsten 

per mentorgroep in mapje, 

primair ouders handtekeningen 

najagen.  

-Nog datum plannen 

- zoeken nog iemand voor de 

fotograaf 

 

9 Verkeersveiligheid rondom 

scholen 

Er komt een gezamenlijk 

bewustwordingscampagne met 

buurt, gemeente, school en 

BSO. 

 

Informeren, acties, 

afspraken 

 

Carla 

10 App en Ucomail 

-Bruin nog dubbele 

mailadressen. Rest loopt 

-app is hoog gebruik. 

 

Stand van zaken Carla 

11 Traktaties 

-gaat goed. Mensen zijn 

positief. 

 

Evaluatie Elleke  

12 Algemene ledenvergadering 

-  

Afspraken voorbereiding Voorzitter/ 

penningmeester 

13 

 

 

Rondvraag en/of 

mededelingen 

Gevraagd wordt naar 50 euro 

per unit bijdrage. Wordt 

nogmaals toegelicht wat de 

gedachte is achter dit bedrag. 

Karakter moet een 

activiteit/workshop achtig iets 

hebben en duurzaam materiaal 

voor de unit zijn. Dan is 

aanspraak op bijdrage 

akkoord.  

Dit budget is niet bedoeld voor 

sec cadeau’s. 

 Allen 

 

 



Data Top: 

Top: 9 september 

TOP + ALV: 11 november 

TOP: 18 februari 

TOP: 25 mei 

 


