
 

Notulen OV/TOP-overleg 23 mei 2022 

 

Lokatie: digitaal 

Tijdstip: 20:00u 
 Onderwerp 
 Aanwezig 

Carla, Elea (voorzitter), Patrick (penningmeester), Judith (secretaris),Marieke (mentor en MR), Maaike 
(mentor), Kim (Uco Wit), Linda (blauw), Daphne (Uco Blauw), Rachel (Uco Groen), Melchior (Uco Rood), Jan 
(Uco Rood). 

Afwezig 

Uco’s  Bruin en Geel heeft geen uco). 

1 Opening en agendapunten toevoegen 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 

2 Notulen 

De notulen van de vorige keer zijn akkoord.  

3 Kerst 

Namens de werkgroep Kerst wordt besproken hoe de viering de afgelopen twee jaar is gegaan en wat de 
ideeën zijn voor het komen jaar. De viering in de unit met een open podium is goed bevallen. Het plan is om dit 
ook komend jaar te doen. De viering zal wel weer in de avond plaats vinden. Net als het afgelopen haar zullen 
hierbij geen ouders aanwezig zijn. Iedereen stemt in met dit voorstel. Wel wordt als aandachtpunt genoemd 
dat participatie door ouders gemist wordt. Hoe vorm te geven aan ouderparticipatie wordt als agendapunt 
meegenomen.  
 

4 Financiën 
 
Er zijn geen bijzonderheden mbt de financiën.  

 

5 Signalen van de Uco’s 

Het blijft voor de uco’s lastig om alle ouders te bereiken. De vraag is hoe hiermee om te gaan. Mogelijk kunnen 
mails via de mentor worden verstuurd, zodat alle ouders bereikt worden. 

Er zijn vragen gekomen over waarom de school niet mee doet met de koningsspelen. Dit komt doordat het 
Talent al jaren samen met de andere scholen in Lent een gezamelijke sportdag organiseert op een ander 
moment in het jaar. Dit jaar zal er een sportweek georganiseerd worden.  

Verder zijn er vragen over het lezen door ouders in de klas. Vanwege corona is hiermee gestopt. Volgend 



schooljaar zal dit weer opgepakt worden.  

Met betrekking tot de mailadressen die zichtbaar waren via de conexusmail wordt genoemd dat dit is 
uitgezocht en dat dit privacy proof is.  
 

6  MR 

Naar aanleiding van de partnerschapsavond is er een actielijst gemaakt die verder wordt uitgewerkt.  
Er wordt gekeken of via de schoolapp mentoren gemaild kunnen worden. 
In de talentinfo zal vanaf volgend schooljaar een nieuwe rubriek: tips voor ouders worden opgenomen. 
Verder is het werkplan up to date gemaakt en is er een vacature voor ouders in de MR.  
 

  

 

7 Werkgroepen 
Kamp: de eerste units hebben het kamp achter de rug. Alleen unit Blauw en unit Wit mogen nog. De nieuwe 
planning die dit jaar is ingegaan bevalt erg goed. Er zijn minder leerlingen tegelijk aanwezig en er wordt niet 
meer in tenten geslapen. De kampen zijn ontspannen verlopen. Karin kan de tenten die nu niet meer gebruikt 
worden verkopen en zal hier met Patrick contact over opnemen.  

Fotograaf: op 13 juni komt de schoolfotograaf. Daphne en Elea zijn die dag aanwezig.  

Eindejaarsfeest: Dit staat gepland op 30 juni. De organisatie loopt. De datum voor volgend staat ook al vast: dat 
wordt 29 juni.  

La Rentree/Unit jaaropening: Deze staat op 12 september gepland om 19.30. Judith zal zorgen dat de 
boodschappen aanwezig zijn. Elea zorgt dat de boodschappenlijst bij Judith komt.  

 

 

 

8 Afscheid spil 24 

Het afscheid zal dit jaar weer in de avond in de aula zijn. De organisatie loopt.  

9 Stichting Leergeld 

Stichting leergeld heeft besloten te stoppen met de vergoeding van de vrijwillige ouderbijdrage. Aangezien 
sommige scholen hier voor een groot deel afhankelijk van zijn is dit een zorgelijke ontwikkeling. Vanuit de 
veschillende scholen, waaronder het Talent, is er een brief naar de verschillende partijen in de gemeenteraad 
gestuurd om een signaal af te geven.  

10 Vergaderdata 2022-2023 

Deze zijn onderaan de notulen te vinden. 

11 Opvolging Voorzitter 

Elea heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Kim stelt zich beschikbaar om Elea op te volgen. Wel 
geeft zij aan graag te willen dat de vacature ook schoolbreed wordt uitgezet en zij een periode mee kan kijken 



met de huidige voorzitter voordat zij een besluit neemt.  

12 Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag 

 

Data OV/TOP-overleg 2022-2023: locatie mentoren kamer  

OV/TOP 

26 september 

29 november +ALV 

31 januari 

22 mei 

 


