
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Talentum schooljaar 2020-2021 

 

Leden: 

Oudergeleding: 

Jeroen Verhagen; voorzitter (termijn tot sept 2022) 

Martijn Zilverentant (termijn tot sept 2023) 

Personeelsgeleding: 
Nicole Baks; notulist (termijn tot september 2021) 
Herna van Eijk; secretaris (termijn tot september 2022) 
 

Afkortingen:  
MR: Medezeggenschapsraad  
OMR: Oudergeleding MR  
PMR: Personeelsgeleding MR 
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
MT: Management Team 
OR: Ouderraad 
 
Overlegdata: 
De MR heeft op de volgende data overleg gehad: 
29 september 2020 

• De overige vergaderingen zijn vervallen i.v.m. corona. Lopende zaken zijn via de mail 
besproken en behandeld. 

 
Leerlingaantallen: 
Het MT heeft de leerlingtelling van 01-10-2020 toegelicht.  
 
Talentum 
Tijdens iedere vergadering heeft het MT de leden van de MR geïnformeerd over de voortgang 
omtrent de komende nieuwbouw en de ontwikkelingen die voort vloeiden uit de ontwikkeling van de 
nieuwe visie en de daaruit voortvloeiende ambities (jaardoelen)  
 
GMR - afvaardiging 
Annelies Jans is onze afvaardiging in de GMR. Helaas heeft zij aangegeven hiermee te stoppen.   
 
Begroting:  
De begroting van 2021 is ter advies aan de MR voorgelegd, aangevuld met een uitgebreide 
onderbouwing voor de keuzes die gemaakt zijn. Dit ook vanwege afwegingen die gemaakt moesten 
worden die te maken hebben met het hebben van twee locaties. Waar nodig zijn aanvullende vragen 
beantwoord. Vanuit de MR is geen aanvullend advies gegeven. 
 
Formatie:  
De PMR heeft ingestemd met de voorgestelde groepsindeling voor 2020/2021 en de overstap van de 
groepen 5, 6 en 7 naar de locatie Koning Karelpad. De verdeling is als volgt: 
2x groep 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, 2x groep 7 en groep 8. 
 
Schoolveiligheidsplan: 
De stukken met betrekking tot dit plan zijn vanwege corona doorgeschoven naar het volgende 
schooljaar. MR heeft hiermee ingestemd. 



Schoolgids:  
De OMR heeft ingestemd met de schoolgids 2021/2022.  
 
Jaardoelen: 
De (geëvalueerde) jaardoelen 2020-2021 zijn ter kennisgeving aan de MR voorgelegd.  
 
Status van de doelen nog te doen:   
-woordenschat is doorgezet,  
- lezen is doorgezet,  
- MHB voortgezet,  
-ontwikkelen eenduidig systeem van opbouw leerling dossier in parnassys is doorgezet 
-Nieuwbouw loopt door 
De overige doelen lopen door volgens plan of zijn afgerond volgens plan. 
 
Begroting OR: 

De begroting is voorgelegd aan de MR. De MR gaat akkoord met de jaarrekening en de begroting van 
de OR. Advies vanuit de MR: ga voldoende uitgeven en niet te veel sparen. Fijn dat er één bedrag is 
voor de vrijwillige ouderbijdrage. 

Enquete: 
Er is nog geen uitslag bekend van de oudertevredenheidsenquête afgenomen voor Talentum. Deze 
staat gepland om te bespreken in september 2021. 
  
Werkverdelingsplan en besluit werkdrukmiddelen Talentum 
Het akkoord bevat afspraken tussen de minister en het PO-front over de aanpak van werkdruk in het 
primair onderwijs, de besteding van de middelen die dit kabinet beschikbaar heeft gesteld, de 
verantwoording, evaluatie en mogelijke bijsturing. 
Na overleg met de teams van beide locaties is in samenspraak met het MT een uitwerking van het 
werkdrukkakkoord voor Talentum geformuleerd voor de beide locaties. De PMR heeft ingestemd 
met het werkdrukakkoord. 
 
Vakantierooster: 
Het vakantierooster 2021-2022 is via mail aangeboden en besproken. De MR heeft hierop geen 
aanvullend advies gegeven.  
 
Taakbeleid: 
De PMR stemt in met het voorgelegde taakbeleid en de takenlijst. Het taakbeleid en de takenlijst is in 
overleg met het team tot stand gekomen.  
 
Arbowet //RI & E rapport over de Arbo 
De risico inventarisatie komt voortaan 1 x per 4 jaar. Dit was eerst 1x per 2 jaar. Het is een 
complexere aangelegenheid o.a. vanwege het feit dat er bij iedere verhuizing een nieuwe 
inventarisatie gemaakt moet worden. De terugkoppeling van de inventarisatie van het afgelopen jaar 
heeft nog niet plaatsgevonden. 
 
Schoolstatuut 
In dit statuut wordt beschreven hoe verantwoordelijkheden en taken zijn verdeeld binnen de school. 
De MR heeft hierop geen aanvullend advies gegeven. 
 
Verantwoording nascholingsbudget 2020-2021 



De verantwoording van het budget is toegelicht door het MT. De bespreking van het nieuwe 
professionaliseringsplan wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar omdat het eerst besproken 
wordt in het team.  
 
Communicatie: 
Met regelmaat wordt in de nieuwsbrief een stukje geplaatst waarin kort de highlights van de 
vergadering genoemd werden. Het team werd middels de teamvergadering, informele 
communicatie, dan wel mail op de hoogte gebracht. Verder werden alle notulen in de map MR 
opgeslagen.  
 
Corona – talentkaart heropening scholen: 
MR heeft de talentkaart heropening school met elkaar besproken en een advies gegeven aan het MT 
op enkele onderdelen. 
 
Addendum schoolplan 
Door het extra geld dat voor de komende tweeënhalf jaar beschikbaar is gekomen vanuit de NPO 
(Nationaal Programma Onderwijs) is er een addendum op het schoolplan 2019-2022 gemaakt. Hier 
heeft de MR instemming op gegeven. 
 
Herna van Eijk 
Secretaris – Talentum 
September 2021 
 
 
 
 


