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Notulen MR vergadering 13-01-2020
Notulist: Anke van der Zee
Opening en welkom
Onderwerpen
1. Vaststellen Notulen van MR vergadering 18-11-2019
Aanvulling op punt 4 (groep 7/8 evaluatie):
Groep 7/8 is na de kerstvakantie gestart in de nieuwe constructie: Christian staat fulltime voor
groep 7. In plaats van groep 7 wordt groep 8 nu bezet door 3 leerkrachten. De switch is goed
verlopen. Leerkrachten en leerlingen zijn tevreden.
Aanvulling op punt 5 (ingekomen zaken, betreft instroom nieuwe leerlingen):
Alle scholen binnen SKOPOS maken een schoolontwikkelingsprofiel. Hiervoor zijn alle scholen van
SKOPOS bij elkaar geweest. De bedoeling is dat de kwaliteiten van elke school in kaart worden
gebracht. Het doel is dat ouders een bewustere keuze kunnen maken bij het kiezen van een school
binnen Schijndel.

2. Advies MR ’t Talent m.b.t. veranderingen onderwijssituatie per 01-08-2020
Zoals bekend is gevraagd aan de MR van Basisschool ’t Talent om positief te adviseren m.b.t. het
voorstel, gedaan door het bestuur. Waarnemend bestuurder Pieter Gilden en projectbegeleider
Frank Knoester hebben hierover gesproken met MR-leden Maikel van Deursen en Anke van der Zee.
Zij hebben een toelichting gehad op de plannen tot augustus 2020.
Maikel en Anke zijn van mening dat de MR positief kan adviseren, maar hebben wel een paar zaken
die zij wel graag opgenomen willen hebben in dit advies. Het betreft de volgende zaken:
Graag blijft de MR van ’t Talent als deelraad bestaan, naast de MR van Basisschool De Heijcant. Dit
om toch een stem te hebben bij te nemen beslissingen. Ook de toezegging dat het schoolgebouw
zeker voor de komende 5 jaar gehandhaafd kan blijven, en (zolang mogelijk) zonder consequenties
voor leerlingen en personeel, willen zij graag beschreven zien.
Christian neemt eerst contact op met Pieter Gilden om te informeren of de mondelinge
toezeggingen die zijn gedaan op papier kunnen worden gezet en dus schriftelijk vastgelegd
kunnen worden.

Christian zal vervolgens de brief met advies van de MR in orde maken. Christian en Maikel zullen
deze brief dan z.s.m. ondertekenen om het bestuur positief te adviseren m.b.t. het voorstel van
het bestuur.

3. Staking onderwijspersoneel 30 + 31 januari 2020
Ouders worden komende week middels een brief op de hoogte gebracht van de onderwijsstaking
van donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari.
De leraren van ’t Talent moeten uiterlijk 23 januari hebben aangegeven of zij wel of niet gaan
staken. Hierna zal verdere informatie daarover met ouders gecommuniceerd worden. Tot nu toe
is nog niet bekend wie er wil gaan staken.

4. Vertrek interieurverzorgster Maria
Maria heeft voor de kerstvakantie afscheid genomen op school. Er is nu een schoonmaakbedrijf in
dienst genomen. Zij zijn in de kerstvakantie al begonnen. Het voordeel van een
schoonmaakbedrijf is dat er bij ziekte/afwezigheid van schoonmaakpersoneel voor vervanging
wordt gezorgd.

5. Rondvraag.
Theo:
Mededeling van Theo betreft hitteprotocol: Basisschool ’t Talent moet een hitteprotocol hebben.
De GGD heeft een concept uitgegeven. Hier staan voornamelijk maatregelen in die door ’t Talent
al in acht worden genomen, zoals ramen dicht, lampen uit, screens omlaag, enz.
Klimaatbeheersing wordt onderdeel van het tevredenheidsonderzoek voor ouders en personeel.
Iris:
Zijn er nog dingen afgesproken m.b.t. het thema klimaat/milieu?
 Over 2 weken start de school met het thema milieu in alle groepen.
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Actielijst:
Actie:
Onderwerp communicatie bespreken binnen het team en afspraken hierover
maken.
In week 4 (uiterlijk vrijdag 24 januari 2020) zal de brief met het positief advies voor
het bestuur door Maikel en Christian ondertekend worden en aangeboden worden
aan het bestuur. Christian informeert eerst bij Pieter Gilden betreft toezeggingen.

Door:
Martin
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