
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Talentum schooljaar 2021-2022 

 

Leden: 

Oudergeleding: 

Jeroen Verhagen, voorzitter (termijn tot september 2023) 

Martijn Zilvertant, (termijn tot september 2023) 

Personeelsgeleding: 

Herna van Eijk, secretaris (termijn tot september 2022) 

Monique Melessen, notulist (termijn tot september 2023) 

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: 

27 september 2021 

08 november 2021 

13 december 2021 

07 februari 2022 

22 maart 2022 

09 mei 2022 

20 juni 2022 

Website MR: 

De website is aangepast. 

Ambities 2021-2022: 

De ambities zijn besproken met het team en het college van bestuur (elk kwartaal) 

volgens de PDCA-cyclus. 

De ambities worden einde van het schooljaar geëvalueerd. De uitkomsten worden 

meegenomen bij het formuleren van de ambities van schooljaar 2022-2023. 

Tevredenheidspeiling: 

In mei 2021 is de tevredenheidspeiling voor het eerst als Talentum ingevuld. De 

peiling wordt elke twee jaar ingevuld (wettelijk verplicht). Vanuit de ouders te weinig 

respons om conclusies uit te trekken. Vanuit de leerlingen en het personeel genoeg 

respons voor conclusies. Leerlingen zijn tevreden over de leerkrachten, het 

personeel is tevreden over de gang van zaken op Talentum. 

Acties: in schooljaar 2021-2022 een leerlingenraad vormen, blijvend aandacht voor 

een veilig schoolklimaat en opzet voor mediatoren Vreedzame school. 

De OMR vraagt aandacht te houden voor ouderbetrokkenheid. 



Stand van zaken Talentum: 

Het MT heeft de MR bij elke vergadering geïnformeerd over de voortgang omtrent 

de nieuwbouw en de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. 

Data verhuizing: vrijdag 18 november 2022 wordt er ingepakt door het team, 

zaterdag 19 en zondag 20 november verhuizen door het verhuisbedrijf. Maandag 21 

november uitpakken en inrichten door het team. Het wordt een hele klus. 

Ontwerp schoolplein: er zijn 72 lijsten retour gekomen van gezinnen. Er wordt een lijst 

van wensen en eisen samengesteld en gekeken welke subsidies aangevraagd 

kunnen worden. Er komt een voorkeur voor drie ontwerpbureaus die een ontwerp 

gaan maken. Uiteindelijk zal er één bureau het plan uit gaan voeren. 

ARBO (RI&E): 

De vragenlijst is ingevuld (één keer per vier jaar) door de preventiemedewerker 

(Dennis van Norden). Hier is een plan van aanpak uit gerold. MR heeft ingestemd 

met het plan van aanpak. 

Financieel jaaroverzicht en begroting OR: 

De MR gaat akkoord met de jaarrekening en de begroting van de OR. 

Oktobertelling: 

Op 1 oktober telde Talentum 185 leerlingen. Dit zijn minder leerlingen dan vorig 

(school)jaar. 

GMR: 

Er is geen afgevaardigde vanuit Talentum in de GMR. 

Jaarverslag 2020-2021 ontvangen en diverse notulen. 

Begroting MR: 

Deze is vastgesteld op €250,- 

Begroting en NPO gelden: 

De MR heeft geen op of aanmerkingen op de begroting en de NPO gelden zijn 

uiteengezet in een addendum van het schoolplan 2019-2022. De MR heeft hier vorig 

schooljaar instemming op gegeven. Talentum voert dit plan uit. Talentum heeft de 

zaken goed op orde. 

Professionaliseringsbeleid: 

De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd met het beleid. 

Schoolbezoek: 

Op 1 december heeft er een schoolbezoek plaatsgevonden. Er is gekozen voor een 

andere opzet in de vorm van collegiale consultatie. Alle KPOA scholen zijn 

gekoppeld en gaan op bezoek bij elkaar in het kader van “leren van elkaar”. Dit is 

één van de speerpunten van de KPOA. 

Schoolondersteuningsplan (SOP): 

De Oudergeleding van de MR heeft ingestemd met het plan. 

 

Schoolspecifieke criteria onvrijwillige overplaatsing: 



Deze criteria zijn besproken met het team. De personeelsgeleding van de MR heeft 

ingestemd met het stuk. 

Verantwoording nascholing 2021: 

De personeelsgeleding van de MR stemt in met de verantwoording van de 

nascholing. 

Groepsindeling/formatie: 

De personeelsgeleding van de MR stemt in met de groepsindeling/verdeling. 

Talentum werkt volgend schooljaar (2022-2023) met 9 groepen. 

Werkverdelingsplan: 

Het MT geeft nog wat nader uitleg aan de oudergeleding over het plan. De 

personeelsgeleding stemt in met het werkverdelingsplan. 

Taakverdeling OR/MR: 

Ter info: het is van belang dat er een duidelijke taakverdeling is in samenwerking 

met de verschillende partijen binnen de school (school-MR-OR).Wat wordt er 

verwacht van een MR en OR. 

Werkdrukmiddelen, taakbeleid/taakuren: 

De personeelsgeleding van de MR heeft haar “achterban” gepeild m.b.t. het 

voorstel van de directie m.b.t. het stuk “werkdrukmiddelen”. De directie neemt de 

opmerkingen mee. De personeelsgeleding stemt in met het document 

“werkdrukmiddelen”. 

Taakbeleid: De oudergeleding krijgt nog nadere uitleg over het taakbeleid (welke 

leerkracht doet welke taak). De personeelsgeleding stemt in met het taakbeleid. 

Evaluatie jaarplanning: 

Jaarplanning aanvullen met advies en instemming. De agenda wordt steeds 

vastgesteld n.a.v. de jaarplanning en/of aangedragen punten vanuit het MT of MR. 

De oudergeleding gaat volgend schooljaar door met de MR. 

Herna haar termijn zit erop. 

De MR kijkt terug op een fijne samenwerking met het MT. 

Huishoudelijk reglement MR: 

Het reglement wordt aangepast m.b.t. de zittingsduur van de personeelsgeleding. 

Schoolgids 2022-2023: 

De gids is inmiddels aangepast en ingekort. Het MT gaat aan de slag met de 

opmerkingen vanuit de oudergeleding. Voor het einde van het schooljaar wordt de 

definitieve versie van de schoolgids geüpload naar de inspectie. De oudergeleding 

heeft ingestemd met de schoolgids. 

Vakantierooster 2022-2023: 

Er is een positief advies vanuit de GMR. Ineke mailt het vakantierooster naar de MR. 

De studiedagen zijn nog niet bekend. Eén studiedag vanuit de KPOA en vijf 

studiedagen vanuit Talentum. 



Vergaderdata MR 2022-2023: 

De vergaderingen vinden plaats op maandagen: 19 september, 7 november, 23 

januari, 13 maart, 17 april en 15 mei 

Eindtoets CITO: 

De cito eindtoets van groep 8 is 0,1 punt onder het landelijk gemiddelde. Talentum is 

hier tevreden over. 

Schoolplan: 

In 2023 staat het schrijven van een nieuw schoolplan op de agenda. Dit plan is voor 

de schooljaren 2023-2026. De ambities worden klein gehouden i.v.m. de komende 

verhuizing. FOCUS PO en IPC hebben de aandacht. 

Organisatie schooljaar 2022-2023: 

De organisatie is bekend en wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt aan ouders. 

 

 

 


