
 

Notulen MR-vergadering 6 februari 2019 
 

Aanwezig:  Dave, Iljitsj, Bertina, Willie en Margreet 
Afwezig: Robert en Erwin 
 

1. We starten met een uitleg van Arjen Kiers over de begroting van 2019. Hier worden ook nog 
de highlights van de begroting van Talent m.b.t. het Strategisch beleidsplan besproken.  

2. Ingekomen stukken: geen 
Mededelingen: 

• Er komt een audit op 22 maart op beide scholen. Het wordt een soort “foto” van de 
hele school. De uitkomst wordt tevens als input gebruikt voor het nieuwe schoolplan, 
wat 4 jaar vooruitkijkt. 

• Formatie: een eerste aanzet is geweest. Hoe gaan we volgend jaar de groepen 
formeren?  Hier zijn we nog mee bezig. Er is een werkgroep samengesteld. Die komt 
met een voorstel en dit gaat ook naar de MR voor advies. 

• Vakantievoorstel: volgende keer, er is nog niets binnen. 

• Feest bij de stichting! 10-jarig bestaan.  
Op 4 april is er een schoolreis gepland voor alle kinderen van de hele stichting 
(ongeveer 1000 ll.)  
Op 5 april is er een feestje voor alle leerkrachten. 

• Parro is geëvalueerd door de leerkrachten: 
Het bevalt goed. We willen het niet uitbreiden met een open communicatie naar de 
ouders toe. 
Er is een enquête via Parro naar de ouders gegaan. Dit komt in de eerstvolgende 
nieuwsbrief. Tot 1 maart kan die ingevuld worden. 

3. Mooi onderwijs: 
In de werkgroep zitten 3 ouders en 4 leerkrachten. Een eerste bijeenkomst is geweest. Er 
komt een stukje in de nieuwsbrief. 25 februari komt er een tweede avond. 

4. Schooljaarplan: 
Vorige keer is hier uitgebreid over gesproken.  Er is op dit moment nog niet veel meer 
vordering. 

5. Schoolreizen: 
Volgende keer op de agenda. 

6. Ingelaste ouderavond: 
Waarom voor deze vorm gekozen?  Er was veel onrust onder de ouders. Zo bereik je in een 
keer alle ouders. De avond is prettig en goed verlopen. De rust is inmiddels weergekeerd. 
Ook het informele koffie uurtje naar schooltijd is goed bevallen. We gaan het dit schooljaar 
nog een keer plannen. 

7. Reglement: 
Lijkt goed, misschien in de MR nog een keer bespreken of er updates nodig zijn.  

8. Veiligheidsplan: 
Geen nieuwe ontwikkelingen. De OR zou zich over het schoolplein buigen. 

9. Bijlages: 
I.O.D. ( intern ondersteunings -document) : 
Margreet ligt dit toe. De oudergeleding van de M.R. stemt hiermee in door te tekenen. 
Na vaststelling van ook de M.R. van Wapse komt het op de website. 
V.O.: 
Een protocol hoe je tot een advies komt voor het vervolgonderwijs.  



Na route 8 ( toets groep 8) kan dit advies nog naar boven bijgesteld worden. 
Gekeken wordt naar alle gegevens en toetsing wordt vanaf groep 6 meegenomen.  

10. Rondvraag: 
Geen. 

 
 
Sluiting: 20.50 uur. 

 
 
 
  

 
 


