
Notulen vergadering Medezeggenschapsraad (MR) d.d. 22 maart 2022  

MR- vergadering 19.00 uur 

Opening, notulen vorige vergadering: 
De voorzitter heet een ieder welkom. Fijn dat hij zelf ook weer present is. 
Notulen vorige vergadering: geen op- of aanmerkingen. Vastgesteld. Notulen worden op de website 
geplaatst. Actie: Monique. 
Huishoudelijk reglement: aanpassen i.v.m. de zittingsduur personeelsgeleding. Actie: wie?  

Werkdrukmiddelen, taakbeleid/taakuren: 
Iedereen heeft de stukken doorgenomen. Herna en Monique hebben de “achterban” gepeild i.v.m. 
met het voorstel van de directie m.b.t. het stuk werkdrukmiddelen. Hieruit zijn twee opmerkingen 
gekomen. Deze zullen zij straks voorleggen aan het MT (Ineke/Dennis) Verder zijn er een aantal 
vragen/opmerkingen. 

Overlegvergadering (MT aanwezig): 
Werkdrukmiddelen 2022-2023: 

De PMR geeft aan dat er twee opmerkingen vanuit het team zijn gekomen m.b.t. het voorstel voor 
de werkdrukmiddelen. Het MT neemt deze opmerkingen mee. 
PMR stemt in met het document werkdrukmiddelen. Actie: Herna stuurt een instemmingsbrief naar 
het MT (Ineke/Dennis) 

Taakbeleid/taakuren 2022-2023: 
Ineke legt nog even aan de OMR uit wat  het taakbeleid is (welke leerkracht doet welke taak). 
Inmiddels is de groepsverdeling helder (volgend schooljaar zijn er 9 groepen op Talentum). Volgende 
stap is de organisatie (welke leerkracht gaat welke groep doen). Voor komend schooljaar is dit een 
puzzel. Het MT heeft tot nu toe vier scenario’s. 

Vragen/opmerkingen taakbeleid: wordt er op Talentum gesproken over een “oudervereniging” of 
een “ouderraad”. Graag één term aanhouden om verwarring te voorkomen. 

Vraag van Martijn: krijgt de Ouderraad meer verantwoording? Dit is een proces wat gaande is. Er 
wordt hard gewerkt i.s.m. Talentum om e.e.a. te fine-tunen.  

Stand van zaken Talentum:  
Open dag van vrijdag 18 maart is goed bezocht. De leerlingenraad hebben de open dag voorbereid 
samen met Dennis en op de dag zelf de ouders rondgeleid. Dennis was aanwezig voor vragen etc.. 
Het MT is positief gestemd 

MR-vergadering vervolg: 

Notulen GMR: Herna stuurt de notulen nog door van de laatste vergadering. Opmerking: met enige 
regelmaat het mailaccount van de MR checken. Actie: Herna en Monique 

Wat verder ter tafel komt: de vergadering van 11 april komt te vervallen. Volgende vergadering 9 
mei. Mochten er in de tussentijd zaken zijn die gedeeld moeten worden door het MT met de MR of 
MR onderling, kan dit via de mail. 

Einde vergadering 


