
Notulen MR
Datum: 21-11-2022 Voorzitter: Bas
Aanvang: 19.30u. Notulant: Janina
Plaats: op school

Notulen

Opening: /

Mededelingen Leontine: /

Ingekomen en verstuurde post:
- Begroting van de OV is binnengekomen en gezien. Duidelijke en heldere begroting.

De MR is nieuwsgierig geworden naar de gestegen ´maandelijkse kosten’. Bas
vraagt dit na bij de OV.

Agendapunten:

Nieuwe jaarbegroting
Gaat eerst langs de GMR, dan de MR. Dit wordt dus doorgeschoven naar 13-2-2023.

Jaarplan
- Ter kennisgeving besproken
- Bas heeft reactie via mail naar Leontine gestuurd.
- Keith: Ouder-kind gesprekken benieuwd hoe dit gaat lopen.
- Borgen van kwaliteitszorg, wat is dit? Leontine legt uit dat dit alles is om kwaliteit te

waarborgen, in de breedste zin van het woord, en op papier staat ter controle.
- Tevredenheidspeiling, destijds kwam een punt over hoogbegaafde kinderen naar

boven, maar dit staat er nu niet in. Dit punt wordt wel aangepakt, omdat er dit jaar
ruimte voor was in de formatie. Maar is niet in het plan opgenomen. Er is een
plusgroep 3-4-5 en 6-7-8.

SOP (2022-2026)
- Talentisbreed wordt er gekeken of er niet 1 document gebruikt kan worden voor heel

Talentis. Er zit veel verschil tussen het formaat van dit document.

Inzet NPO-gelden/tijd
- Nu vervallen er 7 dagen van de NPO ondersteuning, omdat Els dan lesgeeft aan gr.

6 of 8.
- BBOW dagen moet je als school zelf opvullen.
- NPO gelden worden hier niet voor ingezet, maar Els is hierdoor niet beschikbaar

voor NPO.
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Notulen MR
- De planning van dit jaar is gemaakt, het wordt wel meegenomen voor de planning

voor volgend jaar. Dat de continuïteit van de NPO gelden gewaarborgd wordt.

junior MR
- José (gr4) en Alex aanspreken of de junior MR een keer wil aansluiten.

Cursus voor MR
- Cursus voorzitterschap gaat Keith dit kalenderjaar niet lukken.
- Leon heeft nog niet ingeschreven, i.v.m. tijdgebrek.
- Ze kijken allebei om zo snel mogelijk wel aan te melden.

Begroting MR
- Met intrekken van vacatievergoeding voor dit jaar is de MR-begroting goedgekeurd.

Leon heeft dit met Leontine besproken.

Contact met de achterban
- Bas en Keith worden weinig tot niet benaderd door ouders i.v.m. hun

MR-lidmaatschap.
- Op de website willen we graag een kopje: wie zijn wij? met namen, foto en e-mail

van de mr erbij. Leon gaat hier achteraan.
- Keith maakt nog een stukje voor de nieuwsbrief, over wat wij het afgelopen jaar

hebben gedaan, met foto.

Wvttk:
MR verkiezingen oudergeleding

- We moeten op zoek gaan naar een nieuwe kandidaat voor de MR. Bas treedt
(verplicht) af in okt. ´23 en Keith wil zich verkiesbaar stellen voor een tweede termijn.
Dit staat op onze jaarplanning voor april ´23. We willen dit 20 maart op de
vergadering uitwerken.

Verwarring documenten
- Er zijn vragen over welke documenten een school verplicht is om te maken. Er is

onduidelijkheid over. Op onze drive heeft Janina een document gezet met 30
verplichte documenten voor PO (online gevonden).

Vaststellen datum en agenda nieuwe vergadering:
AGENDA 16-1-2023::

- Jaarbegroting.
- Junior MR.
- Bas treedt eind dit jaar af .
- RIE risico inventarisatie evaluatie.
- Arboverslag.
- Is er een bijstelling schoolplan?
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Notulen MR

- AGENDA MAART:
Verkiezingen MR.

Besloten agendapunt:/

Rondvraag:/

Actielijst

Wat Wie Wanneer
-OV stijging maandelijkse
kosten navragen

Bas

-vragen opstellen voor 16-1 Allen

- junior mr  vraagt alex en
José of zij dit leuk vinden en
wellicht onderwerpen
hebben

Janina 23-11 gemaild

- kijkt naar de website om
ons duidelijker te maken

Leon Klaar

-stukje voor nieuwsbrief om
MR zichtbaarder te maken

Keith

document met verplichte
documenten in goede map
in drive zetten

Janina staat in map ´losse
documenten´

aanmelden cursus Leon en Keith zsm

Besluiten

Wat Wanneer
/
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