
Notulen vergadering Medezeggenschapsraad (MR) d.d. 13 december 2021  

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. Vergadering is online i.v.m. Coronamaatregelen .Jeroen is nog afwezig. 
Martijn neemt binnenkort weer even contact met hem op. Notulen van de vergadering van 
08-11-2021 worden goedgekeurd. Notulen worden op de website geplaatst en voor het 
team komt er wederom een link in de wekelijkse personeelsbrief. 

Medezeggenschapsstatuut en huishoudelijk-reglement : 

Dit document komt terug op de vergadering van 31-01-2022. Alle MR-leden lezen het 
huishoudelijk reglement door en sturen de eventuele opmerkingen naar Martijn door. 
Medezeggenschapsstatuut: op dit moment is de MR in het bezit van het statuut versie d.d. 
01-01-2017. Volgens het statuut heeft dit een werkingsduur van twee jaar. Monique 
informeert bij de KPOA of er een recentere versie is. Inmiddels is er contact geweest. 
Reactie KPOA: “Er is geen recentere versie omdat de wetgeving niet veranderd is en 
daardoor is het reglement niet aangepast. Binnenkort verwachten we wel een nieuwe wet 
medezeggenschap op scholen en daarna passen we het reglement daar weer op aan”. 

Overlegvergadering (MT aanwezig) 

School specifieke criteria onvrijwillige overplaatsing:  

De school specifieke criteria zijn besproken met het team. Ineke licht nog het e.e.a. toe en 
de PMR stemt in met het stuk. Actie: Herna stuurt instemmingsbrief naar MT en we melden 
aan het team dat de PMR akkoord is gegaan met de criteria. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP):  

Het SamenWerkingsVerband (SWV) wil dat een school een SOP maakt. Er is een vast format 
wat ingevuld wordt. Zo weet het SWV welke school, welke expertise in huis heeft en sterk in 
is. Elke school moet voldoen aan de basisondersteuning. Als er een leerling is die buiten de 



basisondersteuning valt, komt het SWV in beeld. Het SOP wordt elk jaar 
aangevuld/aangepast. Instemming OMR. Indien akkoord, reactie Martijn naar MT. 

RI&E en Plan van Aanpak: 

 Dit jaar is het voor het eerst dat er een RI&E voor Talentum één locatie is ingevuld. Alle 
scholen vullen op hetzelfde moment het RI&E in. Het plan van aanpak wordt jaarlijks 
bijgesteld. Indien er knelpunten zijn, worden deze aangepakt. Er zijn op dit moment geen op 
en/of aanmerkingen vanuit de MR. 
De PMR stemt in met het plan van aanpak/RI&E. Actie: Herna stuurt instemmingsbrief naar 
MT. 

Schoolbezoek, stand van zaken Talentum (nieuwbouw): 

Op woensdag 1 december heeft het eerste van de vier schoolbezoeken plaatsgevonden.  
Dit heeft een nieuwe opzet (zie notulen 08-11-2021). Talentum is gekoppeld aan De 
Kameleon. Zij bespreken o.a. hun speerpunten en resultaten en aanpak. Bij het eerste en 
derde schoolbezoek is Winfried Roelofs van het College van Bestuur aanwezig. 
Datum volgend schoolbezoek is nog niet gepland. Datum volgt. 
Nieuwbouw Talentum: Het definitieve ontwerp is klaar! De ouders van de school en de 
omwonenden worden geïnformeerd op 19-01-2022.  Ouders krijgen dit via de nieuwsbrief 
van school te horen en er worden in de buurt ongeveer 150 flyers verspreid voor de 
bezichtiging van het ontwerp. 
De bouw van Kindcentrum De Kei aan het Bruispad verloopt volgens planning. 
Het proces voor het ontwerp voor het schoolplein is gestart. Hier gaat het actieteam 
“nieuwbouw” in mei/juni verder mee aan de slag. 
MR- vergadering (vervolg)  
Notulen GMR : 
Er zijn geen nieuwe notulen ontvangen. 
Wat verder ter tafel komt: 

Werven nieuw lid MR vanuit de personeelsgeleding. Herna en Monique willen op een 
studiedag aan het team kenbaar maken dat er volgend schooljaar een MR-lid vanuit de 
personeelsgeleding moet komen daar dit het laatste jaar van Herna in de MR is. 
Herna past de jaarplanning van de MR aan met een kolom wie per onderdeel advies of 
instemming heeft. 
Einde vergadering :  
De vergadering eindigt om 20.45 uur. Volgende vergadering is op 31-01-2022. 
Voor nu alvast fijne feestdagen gewenst en een gezond 2022 met veel gouden momentjes. 


