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Inleiding

Ieder jaar leggen wij als MR verantwoording af voor onze activiteiten door middel van dit

jaarverslag. Als U vragen heeft naar aanleiding van dit verslag dan kunt U ons bereiken via

ons emailadres mr.hobbendonken@stichtingtalentis.nl.

De MR is een bij de wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om

de belangen van kinderen, ouders en teamleden te vertegenwoordigen bij de directie. De MR

bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. De MR denkt en beslist mee over zaken

op schoolniveau en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. De MR

heeft daartoe regelmatig overleg met de directie.

Dit overleg gaat over de besteding van geld, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of

de wijze waarop ouders een bijdrage leveren aan de school. Over sommige onderwerpen

adviseert de MR de directeur en er zijn zaken zoals verandering van het rooster waar de MR

instemmingsrecht heeft.

Het is van groot belang dat wanneer er zaken zijn die ouders/verzorgers bezighouden zij

contact opnemen met de MR. Deze zaken kunnen dan binnen de MR geagendeerd worden.

Het grootste gedeelte van de MR vergadering is openbaar en U als ouder/verzorger bent

welkom om hierbij aanwezig te zijn als toehoorder.

In dit jaarverslag is een samenvatting te vinden van de belangrijkste punten uit het afgelopen

schooljaar.

mailto:mr.hobbendonken@stichtingtalentis.nl


Bezetting

Aan het begin van het schooljaar 2021-2022 bestond de MR uit vier leden, twee ouders en

twee teamleden.

∙ Lid oudergeleding en tevens Voorzitter: Sebastiaan Batenburg

∙ Lid oudergeleding: Keith Myerscough

∙ Lid teamgeleding en tevens Penningmeester: Leon van Geffen

∙ Lid teamgeleding: Janina van Schie

Deze samenstelling is het gehele schooljaar onveranderd gebleven. Voor het schooljaar
2022-2023 zal Keith het voorzitterschap overnemen van Sebastiaan, maar zijn er geen
verdere wijzigingen verwacht. De eerstvolgende mogelijkheid voor nieuwe kandidaten vanuit
de ouders zal zijn per oktober 2023, wanneer het 1e termijn van Keith en het 2e termijn van
Sebastiaan zal aflopen.

Per schooljaar 2021-2022 is Leontine van Veghel aangetreden als directeur van de school. Zij
vervangt hiermee Henk Verhoeven die 44 jaar aan deze school verbonden was.

Begroting

Vanwege de Corona uitbraak zijn meerdere MR vergaderingen digitaal gevoerd, via Google

Meet. In de winterperiode is sprake geweest van een inloopperiode om aankomende ouders

te spreiden en hebben de leerlingen vanaf groep 6 mondkapjes gedragen in de school. De

week vóór de kerstvakantie waren alle basisscholen in het land gesloten.

Begroting

De begroting van 2021 was sluitend. De huidige begroting (2022) is op het moment van

schrijven (september 2022) niet overschreden.



Jaarplanning MR

De MR werkt met een jaarplanning. Onderstaand schema wordt door de MR aangehouden,

hierin vindt U alle activiteiten en taken:

Maand Info en / of onderwerpen Agenda Wie? Info / Actie

Sept Opstartvergadering MR

Jaarplan nieuw schooljaar goedkeuren (via
Leontine)

Inventariseren scholingsbehoefte MR leden MR

Maken jaarverslag door voorzitter Voorzitter

Vaststellen jaarplanning / activiteitenplan,
incl. data en kosten in tijd en geld MR / Dir.

Hoogte en bestemming Ouderbijdrage
(vastgesteld door OV) ter kennisgeving

Vacatievergoeding voorgaand schooljaar MR / Dir.

evaluatie huishoudelijk reglement

Okt Goedkeuren jaarverslag MR

Nov Schoolbegroting MR Adviesbevoegdheid

Dec

RIE (Risico-Inventarisatie-Evaluatie),
voortgang plan van aanpak en
schoolveiligheidsplan

Kerstborrel

Arboverslag

Jan
Evaluatie TSO en inzet ouders in school, evt
samen met de OR MR / OV

Instemmingsbevoegd
heid MR (art 24 d)

Bijstelling schoolplan?

Feb
Samenstelling MR, evt. Lijst aftreden /
werving nieuwe leden MR

Concept vakantieregeling komend schooljaar MR

Evaluatie personeelsbeleid
Te verwachte veranderingen in
formatieplan?
Evaluatie ondersteuningsplan van het swv
(dit ligt bij Els, wordt dit geëvalueerd?)

Mrt Concept schoolgids Dir
Instemmingsbevoegd
heid MR (art 24 c)

Evaluatie taakbeleid/verzuim personeelsgeleding

Apr
Evt. Verkiezingen nieuwe leden en
kennisgeving samenstelling MR MR



Definitief schoolformatieplan / personele
deelbegroting / bijstellen begroting Dir

Adviesbevoegdheid
MR

via GMR meerjarenbestuursformatieplan
opvragen ter kennisgeving

activiteitenplan MR voor 1 mei bij directeur actie vanuit MR

Mei
Concept schoolgids (schooljaarplan als deel
van)

Vakantieregeling MR
Adviesbevoegdheid
MR

Bekendmaking vergaderdata MR

Voortgang schoolplan (schoolplan zelf 1x per
4 jaar, dit is voor de inspectie, voor school
(vorige stamt uit 2016-2017) Dir

Begroting oudervereniging MR / OV ter kennisgeving
Schoolformatieplan goedkeuren (is er iets
veranderd?) (hoeveel uren worden er waar
aan besteed, welke leraar welke groep)

instemming
personeelsgeleding

Ambitiegesprek voorbereiden: Met welke
onderwerpen moet de MR rekening houden
vanuit de directie? Wat willen we
bespreken?

Juni Definitieve schoolgids MR

Vaststelling en evt wijziging taakbeleid MR

Instemmingsbevoegd
heid
Personeelsgeleding
(art 26 h)

Nascholingsplan personeel volgend
schooljaar MR

Instemmingsbevoegd
heid
Personeelsgeleding
(art 26 c)

Evaluatie functioneren MR MR / Dir.
aandachtspunten voor
komend jaarplan

Opstellen jaarplan / activiteitenplan MR MR

Afsluiten seizoen / borrel MR

concept jaarplanning MR komend schooljaar

Begroting MR indienen bij directeur MR

Leerlingenaantallen

Het leerlingenaantal is op het moment van schrijven 202. De trend is nagenoeg stabiel.

Personeel

In het afgelopen schooljaar is weinig veranderd in de personele bezetting. Leontine van

Veghel is in september gestart als directeur. De sollicitatie hiervoor was al vorig schooljaar



afgerond, met betrekking van de MR. In mei 2022 zijn sollicitaties gehouden voor een

parttime kleuterleerkracht om per 2022-2023 duo-leerkracht te worden met een huidige

leerkracht die minder zal gaan werken. Ook hier was de MR deel van de

sollicitatiecommissie.

Samenwerking met de oudervereniging en de GMR

Onderling worden de notulen uitgewisseld zodat we op de hoogte zijn en blijven van

veranderingen. Indien nodig stemmen we actiepunten met elkaar af.

Tot slot

In dit jaarverslag vindt u alleen de meest belangrijke besluiten. Voor uitgebreide

verslaglegging vindt u de notulen van de vergaderingen op de schoolsite. Bij vragen kunt u

contact opnemen met een van de leden van de MR. Bovendien bent u altijd welkom om

aanwezig te zijn bij het openbare gedeelte van de vergadering.

Boxtel, 31 oktober 2022


