
Notulen MR-vergadering maandag 27-09-2021  
   
Opening en jaarverslag.   
Iedereen vindt het fijn dat er weer op school vergaderd kan worden. 
Het jaarverslag volgt nog. Herna neemt hierover contact op met Nicole. 
Monique en Herna hebben naar het team het voorstel gedaan een roulatiesysteem in te 
voeren voor de MR vanuit het team. Het is het laatste jaar van Herna. Volgend jaar komt er 
een nieuw MR lid in vanuit het team. Opmerking Jeroen: het zou zijn voorkeur hebben om 
twee teamleden te hebben vanuit verschillende bouwen (onderbouw en bovenbouw). We 
nemen dit mee. 
 

Medezeggenschapsstatuut en MZR-reglement,  Jaarplanning MR ,Taakverdeling MR  
Taakverdeling MR: 
MR-lid + voorzitter: Jeroen Verhagen (oudergeleding) 
MR-lid: Martijn Zilverentant (oudergeleding) 
Secretaris: Herna van Eijk (team) 
Notulist: Monique Melessen (team) 
Herna maakt de jaarplanning en verstuurt de statuten en reglement. 
 
Website MR aanpassen: 
De website is aangepast. 
  
MT aanwezig 

   
Ambities 2021-2022: 
Eén keer per 4 jaar wordt er een schoolplan gemaakt. Het uitgangspunt hiervoor is het 
strategisch koersplan van de KPOA. N.a.v. het schoolplan formuleert het team ieder jaar 
ambities. 
Elk kwartaal worden de ambities besproken met het college van bestuur volgens de PDCA-
cyclus (PlanDoCheckAct). 
Eind van elk schooljaar worden de ambities geëvalueerd. De uitkomsten hiervan worden 
meegenomen bij het formuleren van de ambities voor komend schooljaar. 
Eind 2023 komt er een nieuw schoolplan. De ambities zijn besproken. 
Tevredenheidspeiling:  
In mei 2021 is de tevredenheidspeiling voor de eerste keer als Talentum ingevuld.  
De tevredenheidspeiling wordt elke twee jaar ingevuld. Dit is wettelijk verplicht. 
Vanuit de ouders was er te weinig respons om hier conclusies te trekken. 
Vanuit de leerlingen en het personeel was er voldoende respons om conclusies te trekken. 
De leerlingen zijn zeer tevreden over de uitleg van de meesters en juffen 
Het personeel is zeer tevreden over de gang van zaken op Talentum. 
Acties:  

• in het schooljaar 2021-2022 komt er een leerlingenraad. Dit was opgezet in het 
schooljaar 2020-2021 maar door Corona kon dit niet verder uitgevoerd worden. 

• Blijvend aandacht voor een veilig schoolklimaat 

• Mediatoren Vreedzame School 
De oudergeleding (OMR) vraagt om aandacht te blijven houden voor ouderbetrokkenheid. De 
1 ½ jaar Corona heeft zeker invloed gehad. Als school zijn we aan het kijken op welke manier 



we de ouders kunnen ontmoeten. Denk aan afsluitingen van IPC-thema’s (Talentmoment), 
een ouderactiviteit rondom Kerst etc. 
Stand van zaken Talentum:     
Status nieuwbouw: helaas wordt door vertraging bij de nieuwbouw de verhuizing naar de 
noodlocatie uitgesteld naar de herfstvakantie van 2022. Het MT vraagt advies van de 
oudergeleding van de MR over de invulling van de dagen die in dit schooljaar hiervoor 
bestemd zijn. In de nieuwsbrief zal Ineke het de ouders hierover informeren. 
Informatie avond buurt en ouders: er komt een informatie avond op school over het ontwerp 
van de nieuwbouw. 
MR: adviesrecht. 
 
De 1 oktober telling komt eraan en de verwachting is dat er dan 185 leerlingen ingeschreven 
staan op Talentum. Dit zijn minder leerlingen dan vorig jaar. 
In de hele wijk en delen van Amersfoort is er krimp op scholen. 
 
Arbo (RI&E): 
Eén keer per 4 jaar wordt deze lijst ingevuld. Alle scholen binnen de KPOA vullen dit in. 
N.a.v. de resultaten wordt er een plan gemaakt door de preventiemedewerker (Dennis). 
Daarna volgt er een plan van aanpak. 
Door de verhuizing naar de nieuwbouw moet de lijst opnieuw ingevuld worden en er wordt 
weer een nieuw plan gemaakt. 
Op de vergadering van 8 november komt dit onderwerp terug. 
Dit onderwerp opnemen in de jaarplanning. 
MR: adviesrcht 
   
Financieel jaaroverzicht en begroting OR: 
De MR gaat akkoord met de jaarrekening en de begroting van de OR. 
Advies vanuit de MR: ga voldoende uitgeven en niet te veel sparen. 
Fijn dat er één bedrag is voor de vrijwillige ouderbijdrage. 
 

Data GMR jaarplanning:  
Herna neemt contact op met de GMR om te vragen naar de data van de GMR vergaderingen, 
het jaarverslag 2020-2021 en de jaarplanning.  Herna vraagt ook na bij de GMR of er vanuit 
Talentum (ouder of teamlid) een afgevaardigde is. 
 
Data MR vergaderingen Talentum: 
08-11-2021    11-04-2022 
13-12-2021    09-05-2022 
31-01-2022    20-06-2022 
14-03-2022 
 
Aanvang: 19.00 uur. Streven naar eindtijd: 21.00 uur 
 


