
Notulen vergadering Medezeggenschapsraad (MR) d.d. 9 mei 2022  

MR- vergadering 19.00 uur   

Opening, notulen vorige vergadering: 
De voorzitter heet een ieder welkom. Notulen vorige vergadering: geen op- of aanmerkingen. 
Vastgesteld. Notulen worden op de website geplaatst. Actie: Monique. 
Evaluatie jaarplanning: De jaarplanning aanvullen met instemming en advies. Naar aanleiding van 
dit document wordt de agenda vastgesteld. Actie: Herna 
Jeroen en Martijn gaan volgend jaar door als MR-lid. 
Herna stopt en een collega gaat haar vervangen. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie dit gaat 
worden. Monique gaat ook nog een jaar door. 
Huishoudelijk reglement MR: Het reglement aanpassen m.b.t. de zittingsduur van de 
personeelsgeleding. Actie: Herna. 
Schoolgids 2022-2023: Dit is een mooi document. Wel blijft er bij de oudergeleding wat twijfel of dit 
voor laaggeletterde ouders niet een enorme hobbel is. Vraag m.b.t. de term “vakdocent 
bewegingsonderwijs” en een andere vraag. Deze worden straks voorgelegd aan het MT. 
Overlegvergadering (MT aanwezig)   

Schoolgids 2022-2023: Ineke geeft aan dat zij de gids al behoorlijk heeft aangepast en ingekort. Het 
is en blijft een document waar bepaalde onderwerpen in moeten staan. 
Van “nieuwe” ouders die zich bijvoorbeeld aanmelden voor een rondleiding of informatie opvragen, 
verneemt het MT dat de schoolgids al gelezen is. Ook is er op elke pagina een afbeelding geplaatst 
om het geheel wat aantrekkelijker te maken. 
Ineke gaat aan de slag met de opmerkingen van de OMR. In schooltermen heet een gymleraar 
“vakdocent bewegingsonderwijs”. 
Voor einde schooljaar wordt de definitieve versie van de schoolgids geüpload naar de inspectie. 
Het MT houdt de website up to date. Als er wijzigingen zijn, dan passen zij dit aan (twee keer per 
jaar). 
Mochten er door de MR/Oudergeleding dingen op de website opvallen, gaarne doorgeven aan MT.  
Vakantierooster: er is een positief advies vanuit de GMR. Ineke stuurt het vakantierooster naar de 
MR. De studiedagen staan nog niet vast. 
Eén studiedag is al wel bekend. Dit is de studiedag van de KPOA. Deze vindt plaats op dinsdag  
27 september. Talentum gaat nog vijf of zes studiedagen vaststellen. 
Stand van zaken Talentum: Het is nog niet helemaal zeker dat de verhuizing voor de Herfstvakantie 
gaat plaatsvinden. Nadere informatie volgt. 

Vrijdag 13 mei krijgen alle leerlingen een bouwplaat van de nieuwe school. De gehele school is hier 
op vrijdagmiddag mee aan het werk (groepsdoorbrekend). 

In de week van 16 t/m 20 mei start de procedure van de wensen voor het schoolplein: 

• In de groep volgens het democratisch proces van de Vreedzame School. Uiteindelijk schrijft 
elke groep drie wensen op. 

• De leerkrachten doen dit ook in duo’s. 

• Dan gaan alle wensen naar de leerlingenraad en zij gaan de wensen “ontdubbelen”. 

• Dan gaat de wensenlijst naar de gezinnen van school. Per gezin mogen er vijf wensen 
aangekruist worden. 

• Het actieteam “schoolplein” maakt een lijst met haalbaarheid en eisen. 

• De wensenlijst gaat naar de ontwerpbureau en die mogen gaan pitchen voor een select 
gezelschap (actieteam, omr-lid, buurtbewoner etc). 



• De basis is een “licht groen” schoolplein: natuurlijke materialen gecombineerd met 
bijvoorbeeld speeltoestellen. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP): in het SOP staat beschreven op welke manier ondersteuning 
wordt gegeven aan de leerlingen. Elke school moet een basisondersteuning aanbieden en alles wat 
hier buiten valt, wordt beschreven en indien nodig besproken met het samenwerkingsverband De 
Eem (SWV) via een onderwijsondersteuner. Elk jaar hebben Ineke en Svenja (IB) een gesprek over 
het SOP van Talentum. Dit jaar kreeg Talentum een groot compliment en dat de school een 
voorbeeld voor andere scholen is. Mooi! 
Vergaderdata MR 2022-2023: Ineke komt n.a.v. de concept-activiteitenkalender met een voorstel 
voor data. De maandagavond heeft de voorkeur bij de MR. 
MR-vergadering (vervolg)  

Notulen GMR: geen op of aanmerkingen. 
Schoolgids 2022-2023 (instemming OMR): de OMR stemt in met de (vastgestelde) schoolgids nadat 
de opmerkingen verwerkt zijn. Instemmingsbrief naar MT sturen. Actie: Herna 
Einde vergadering: 20.45 uur. 
Volgende vergadering: maandag 20 juni 2022 


