
Notulen vergadering Medezeggenschapsraad (MR) d.d. 7 februari 2022 

Afkortingen:   
MR: Medezeggenschapsraad;   
OMR: Oudergeleding MR; PMR: Personeelsgeleding MR  
GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
MT: Management Team  
OR: Ouderraad  

MR- vergadering 19.00 uur  
Opening, notulen vorige vergadering:  
Welkom allemaal. Jeroen is deze keer nog afwezig maar het ziet er naar uit dat hij de volgende keer 
weer aanschuift. OMR, PMR en MT gaan akkoord met de notulen. Monique stuurt ze naar Dennis 
om ze op de website te plaatsen. 
Huishoudelijk reglement: 
Er is een mail gestuurd naar KPOA indien het Medezeggenschapsreglement van KPOA aangepast 
wordt, de namen Drieslag en Tafelronde dan gewijzigd worden naar Talentum (Monique). 
Ook gaat Monique uitzoeken of de wettelijke zittingsduur van de MR-lid 3 jaar moet zijn of dat dit in 
het huishoudelijk reglement van Talentum gewijzigd kan/mag worden naar 2 jaar. Inmiddels heeft zij 
dit gevonden: 

Lidmaatschap en zittingsduur. 
In het eigen reglement staat omschreven hoe lang iemand lid kan zijn van de MR. Iemand kan alleen 

lid zijn zolang er een band met de school is. 
Zittingsduur 
In de wet staat de zittingsduur van een MR-lid niet beschreven. Het schoolbestuur of schoolleider -

afhankelijk van wie de gesprekspartner is- en de MR bepalen dit onderling overleg. De afgesproken 

zittingsduur wordt altijd opgenomen in het medezeggenschapsreglement. 

Overlegvergadering 19.30-20.30 uur (MT aanwezig) 

Verantwoording nascholing 2021: 

De PMR stemt in met de verantwoording van de nascholing. Herna stuurt een instemmingsbrief naar 

het MT. 

Formatie, groepsindeling: De PMR stemt in met het groepsindeling. Herna stuurt een 

instemmingsbrief naar het MT. 

Werkverdelingsplan: Ineke geeft nog nadere uitleg aan de OMR over het werkverdelingsplan. Dit 

gaat over inspraak over de processen. Er zijn scenario’s gemaakt en het team geeft aan of zij akkoord 

gaan met deze scenario’s. Alles in het kader van “samen verantwoordelijk voor het geheel”. PMR 

heeft instemmingsrecht. Herna stuurt een instemmingsbrief naar het MT. 

Taakverdeling OR (ouderrraad)-MR: Ter info: Het is van belang dat er een duidelijke taakverdeling in 

samenwerking verschillende partijen: school-mr-or. Wat wordt er verwacht van een OR en/of MR?. 

Wat is de rol van de OR binnen Talentum. De OR gaat een duidelijke taakverdeling maken. Indien de 

OR vragen heeft aan de MR, kunnen zij deze mailen naar één van de MR-leden of naar 

mrtalentum@kpoa.nl.  

Schoolbezoek: er is nog geen nieuwe datum bekend voor het nieuwe schoolbezoek. 

Stand van zaken Talentum: Ineke en Dennis zijn naar de tijdelijke huisvesting geweest om een kijkje 

te nemen. Het gebouw zag er netjes uit, opgeruimd en er is het e.e.a. opgeknapt. Helaas is er geen 

plek voor leerpleinen daar dit gebouw nog de oorspronkelijke patio’s heeft. De planning is nog 

steeds dat Talentum na de herfstvakantie 2022 verhuist naar de tijdelijke huisvesting. 

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/organisatie-van-de-mr/medezeggenschapsreglement/
mailto:mrtalentum@kpoa.nl


MR-vergadering 20.30 uur (vervolg) 

Notulen GMR: Er zijn notulen binnengekomen van de vergadering van 22-11-2021 en de 

vergaderdata van de GMR. Het ligt in de verwachting dat de notulen van januari ook binnen zijn voor 

de volgende MR vergadering. Herna zet de notulen van de GMR op de agenda. Voor de MR 

vergadering het mailadres van de MR checken op binnengekomen mail. 

Wat verder ter tafel komt: geen punten 

Einde vergadering: 20.30 uur 

Volgende vergadering: De vergadering van maandag 14 maart wordt verplaatst naar  

dinsdag 22 maart 
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