
Notulen MR- vergadering maandag 20 juni 2022 

Opening: 
Martijn afwezig. 
Notulen vorige vergadering: Herna gaat het huishoudelijk reglement van Talentum aanpassen. 
Verder geen op en/of aanmerkingen. Notulen op de website plaatsen en in de personeelsmem 
(actie: Monique/Dennis). 
Vakantierooster: vastgesteld. Goedkeuring MR. Studiedagen volgen nog. 
Evaluatie jaarplanning: wij als MR kijken terug op een fijne samenwerking met de directie van 
Talentum. Het was een intensief jaar met zaken zoals Corona, samenvoegen beide locaties, 
nieuwbouw etc. Er werd goed gecommuniceerd vanuit het MT naar de MR. 
De jaarplanning was goed. 
Huishoudelijk reglement: 
Herna gaat het huishoudelijk reglement van Talentum aanpassen. 
Handreiking Proactief aan de slag met NPO: Talentum is al volop aan de slag met het plan wat 
gemaakt is voor de besteding van de NPO gelden. Dit plan is gemaakt n.a.v. input vanuit het team en 
is onderdeel van het jaarplan. Er zijn geen onderdelen aangepast. Volgens PDCA cyclus. Talentum 
heeft de zaken goed op orde. 
Overlegvergadering 19.30-20.30 uur (MT aanwezig) 
Stand van zaken Talentum:  
Eindtoets: De Cito eindtoets van groep 8 is 0,1 punt onder het landelijk gemiddelde. De directie en 
het team zijn hier tevreden over. 
Datum verhuizing: de data zijn bekend. Vrijdag 18 november 2022 wordt er ingepakt door het team. 
Zaterdag en zondag 19 en 20 november verhuisdagen door het verhuisbedrijf. Ineke en Dennis zijn 
hier gedeeltelijk bij aanwezig. Maandag 21 november uitpakken en inrichten. Er wordt nog een 
moment geprikt in het nieuwe schooljaar waarop het team gaat kijken in de tijdelijke huisvesting. 
Het draaiboek voor de verhuizing is voor 90% klaar. Het is en wordt een hele klus! 
Schoolplan: In 2023 staat het schrijven van een nieuw schoolplan op de agenda. Het schoolplan is 
voor de jaren 2023-2026. De ambities worden klein gehouden (i.v.m. de komende verhuizing): IPC, 
Focus PO (zicht op ontwikkeling). 
Schoolplein: Er zijn ongeveer 72 lijsten retour gekomen van gezinnen. Er wordt een lijst van wensen 
en eisen samengesteld. Er wordt gekeken welke subsidies aangevraagd kunnen worden. Er komt een 
voorkeur voor drie ontwerpbureaus die een ontwerp gaan maken. Zij gaan “pitchen” voor een select 
gezelschap bestaande uit verschillende geledingen. Uiteindelijk komt er één bureau uit voort die het 
ontwerp gaat uitvoeren. 
Vergaderdata MR 2022-2023: De vergaderingen vinden plaats op maandag. De volgende data zijn 
bekend: 19 september, 7 november, 23 januari, 13 maart, 17 april, 15 mei. 
Organisatie schooljaar 2022-2023: De organisatie voor komend schooljaar wordt bekend gemaakt in 
een “speciale” nieuwsbrief van 22 juni 2022. 
Vakantierooster: Het vakantierooster wordt nog aangevuld met studiedagen. Deze worden vermeld 
in de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
Het MT bedankt Herna voor haar jarenlange inzet in de MR. 
MR-vergadering 20.15 uur (vervolg) 
Notulen GMR: Er is bij de nieuwsbrief van 15 juni 2022 een oproep gedaan voor een afgevaardigde 
vanuit de ouders. Op dit moment heeft Talentum geen afgevaardigde in de GMR (geen ouder of 
leerkracht) 

Mailadres MR: Herna zorgt dat Monique de inloggegevens van het mailadres van de MR krijgt 

Einde vergadering: De voorzitter wenst een ieder een goede afsluiting van het schooljaar en alvast 
een fijne vakantie. 


