
Notulen MR vergadering maandag 7 november 2022 

Afkortingen:   
MR:  Medezeggenschapsraad;   
OMR:  Oudergeleding MR; PMR: Personeelsgeleding MR  
GMR:  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  
MT:  Management Team 
OR:  Ouderraad  

Welkom:  

De voorzitter heet een ieder hartelijk welkom. Er is vanuit interesse en betrokkenheid ook een ouder 

van school aanwezig. Zij zou mogelijk in de toekomst in de oudergeleding van MR willen 

plaatsnemen. 

Notulen vorige vergadering (19-09-2022): 

Geen op en/of aanmerkingen. Notulen worden goedgekeurd. Notulen op website plaatsen. Actie: 

Monique 

Jaarverslag MR 2021-2022: 

Het jaarverslag wordt definitief goedgekeurd. Op website plaatsen. Actie: Monique 

Begroting MR: 

Het budget van de MR blijft op €250,- begroot voor eventuele cursussen, lidmaatschappen etc. 

Notulen GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad):  

We hebben de notulen van de GMR besproken. Ze zijn te vinden op www.kpoa.nl.  

SOP (schoolondersteuningsprofiel):  

Hierin wordt vastgelegd hoe de ondersteuning vorm gegeven wordt binnen Talentum.  

Iedere school in Amersfoort moet voldoen aan de basisondersteuning die is vastgesteld.  
Het samenwerkingsverband SWV De Eem helpt bij ondersteuning die buiten de basisondersteuning valt. 

Het SOP wordt samengesteld door de directie en de intern begeleider van Talentum n.a.v. een vast 

format van het samenwerkingsverband. Dit wordt elk jaar ingevuld. Een aantal zaken die vorig jaar 

nog op implementeren stonden, zijn nu op orde. Talentum heeft positieve feedback gekregen van 

het samenwerkingsverband: Talentum is een voorbeeld voor andere scholen. Dat is een mooi 

compliment!  

Advies: oudergeleding MR (OMR) 

Instemming: personeelsgeleding (PMR) 

Actie: Kristiaan mailt een instemmingsbrief naar het MT 

Begroting 

Ineke geeft toelichting n.a.v. het begrotingsgesprek met de controller van de KPOA. De begroting is 

voor vijf kalenderjaren, gebaseerd op het leerlingenaantal. Ineke stuurt in de week van 10 november 

de onderbouwing van de begroting naar de MR leden. 

Graag vóór 24 november vragen en/of opmerkingen naar Ineke mailen. 

MR = advies  

NPO-gelden: 

NPO- gelden =  Nationaal Programma Onderwijs – om mogelijke onderwijsachterstanden weg te 

http://www.kpoa.nl/


werken. 

Het plan waarin de NPO-gelden zijn weggeschreven, verandert niet. De gelden worden uitgegeven 

volgens plan. Vanuit de NPO gelden worden ook IPC materialen aangeschaft om te zorgen voor een 

rijke leeromgeving. 

NPO-gelden= tijdelijk geld en wordt structureel ingezet. 

Ook worden er uit de NPO-gelden externen ingezet voor (taal)ondersteuning. 

NPO-gelden zijn voor 2 jaar vastgesteld en er is vier jaar voor uitgetrokken om het uit te geven. 

Schoolbezoek: 

Er is geen inspectiebezoek meer. Er vinden inspectiebezoeken plaats op bestuurlijk niveau. KPOA 

deelt de data met de inspectie en n.a.v. kiest de inspectie een school uit voor bezoek. 

Schoolbezoeken gaan volgens de PDCA-cyclus:  De PDCA cyclus is een model om de continue 

verbetering en vernieuwing in een organisatie te sturen. Plan (maak een plan)-Do (voer het plan uit)-

Check (controleren)-Act (bijsturen). 

De schoolbezoeken vinden vier keer per jaar plaats. Scholen binnen KPOA zijn gekoppeld aan elkaar 

en bespreken met elkaar de plannen die zij hebben. Talentum is gekoppeld aan de Kameleon. Het 

eerste bezoek heeft inmiddels plaatsgevonden (PLAN). Het tweede bezoek staat ingeroosterd in 

januari 2023 (DO), het derde gesprek staat ingeroosterd voor maart 2023 (CHECK) en het vierde 

gesprek staat ingeroosterd voor juni 2023 (ACT). 

Stand van zaken Talentum: 

In de week van 14 november wordt de externe stroomkast geplaatst. Er wordt een start gemaakt 

met inpakken. Er zijn leuke reacties van leerlingen en ouders op het afsluitende feestje op 

donderdag 17 november, de laatste lesdag voor de verhuizing. Dan nemen we met elkaar afscheid 

van het gebouw. Op donderdag 24 november is er een “besloten sloopfeestje” waar o.a. de 

leerlingenraad en alle betrokkenen bij de bouw, directies van alle schoolbesturen aanwezig zijn. De 

leerlingen van de leerlingenraad mogen daadwerkelijk “de eerste klap met de hamer” geven om zo 

de sloop in te luiden. Van november tot half januari vindt de sloop plaats en vanaf half januari start 

de nieuwbouw. 

Schoolplein: 

Op 7 december is er een pitch van diverse ontwerpbureaus. Hierbij is ook de gemeente aanwezig 

aangezien het schoolplein een zogenaamd “buurtplein” gaat worden. Uiteindelijk wordt er een 

keuze voor een ontwerpbureau gemaakt door diverse geledingen. 

Schoolspecifieke criteria: 

Dit document graag op de agenda van 23 januari 2023 plaatsen. Actie: Kristiaan. 

Rondvraag:  

Termijn oudergeleding nader bekijken. 

Volgende vergadering:  

Maandag 23 januari 2023. 

 


