Notulen 1e MR-vergadering schooljaar 2020/2021
dd 07-10-2020
Aanwezig: ofwel op school ofwel via Teams: Christian, Theo, Anke, Iris, Martin, Anne
Afwezig met afmelding: Maikel

Opening vergadering door Christian



Notulen vorige vergadering:

Goed gekeurd.



Schoolgids:

Ziet er goed uit, er worden nog aanvullingen aangedragen:
Martin schrijft als actie daarop onderstaande tekst:

Aanvulling Wie zijn wij?
'Een kenmerk van onze school is de rust die er hangt in het gebouw en op het schoolplein. Door
het aanbieden van vaste structuren en het aanleren van sociaal en betrokken gedrag ontstaat
een prettige sfeer. Een sfeer waarin kinderen, leerkrachten en ouders naar elkaar omkijken.
Iedereen mag zijn zoals diegene is, met eigen talenten en eigen leerpunten en iedereen hoort
erbij. Deze sociale betrokkenheid zien we dan ook sterk terug bij de kinderen. Zorgen voor elkaar
en leren van elkaar staat hierbij centraal.'

Aanvulling op Basisondersteuning
' Dit geldt zowel voor de kinderen die extra tijd nodig hebben om de leerstof eigen te maken, als
voor kinderen die sneller door de leerstof heen gaan. Ook deze kinderen krijgen een specifiek
aanbod om tot optimale ontwikkeling te komen. '

Laatste schoolgids van ’t Talent: volgende jaar gaan we samen met de Heijkant.

Omdat aanwezigen van mening zijn dat er voor gewaakt moet worden dat ’t Talent ook in de
schoolgids niet onder de Heijkant gaat vallen maar als een school met eigen identiteit gezien
blijft worden wordt er voorgesteld naast Martin en Suzanne een ouder, Iris meldt zich hiervoor
aan, hierin mee te laten denken.

Handtekening moet gezet worden. Actiepunt: Martin

Actieplan:
Sommige punten zijn opnieuw opgepakt m.n. vanwege de overgang van bri-nummer SBO naar
regulier onderwijs.
Actieplant: ’ t Talent versie 4 is toegelicht door Martin.
1. Vakinhoudelijk en didactisch: vragen/ opmerkingen
Zijn er al methodes gekozen? Evt. Da Vinci methode, tip van Anke: methode: Blink
wereld
2. Organisatorisch: gbh
3. Zorg: Marja is, in tegenstelling tot vorig jaar, als enige IB-er benoemd. Dit om meer
duidelijkheid te creëren naar kinderen, collega’s en ouders.
Vraag van Christian: wie neemt de rol van Marja over mocht zij onverhoopt uitvallen?
Dit is nog niet besproken. Martin denkt dat hij en Sanne dan in beeld komen.
4. Samenwerking EBC: De plannen zullen dit schooljaar gemaakt worden, uitvoering een
jaar later.
MT: Management team (Martin, Suzanne, en 3 bouw- coördinatoren ) over 2 wkn 1e
vergadering.
Intensievere samenwerking met de Heidebloem.
Het gevoel onder de MR leden heerst dat we op gaan in de Heijkant.
Er wordt aangegeven dat er twijfel is over de verdeeldheid van het MT. MR wil graag
minstens 1 afgevaardigde van ’t Talent aan laten sluiten.
Voorgesteld wordt dat Suzanne de eerstvolgende vergadering aansluit om dit te
bespreken. Actiepunt Martin.

Deelraad MR:

Christian en Anke zijn bij elkaar geweest om het ‘ concept stukken deelraad’ voor ’t Talent door
te nemen. Het document ziet er goed uit. We kunnen hiermee verder.

Stap 2 is samenkomen met MR Heijkant. Als zij akkoord gaan kan de deelraad doorgezet
worden.
Actiepunt: na herfstvakantie komen Christian en Anke samen met de voorzitter MR Heijkant bij
elkaar om bovenstaande door te nemen met als doel graag samenwerken maar wel eigen
identiteit behouden blijven.
Tevens kan er kennis gemaakt worden met elkaar.

Zaken GMR:

De GMR zal afgeslankt worden.
Voordelen: met minder mensen kan er effectiever vergaderd worden.
Nadelen: geen
De Heijkant/ ’t Talent hebben nog geen ‘voor’ gestemd. Dit gaat wrs wel gebeurden.

Aftreden Maikel + verkiezing nieuwe voorzitter MR

Maikel heeft aangegeven per direct te stoppen.
Er mag vanuit de MR een nieuwe voorzitter gekozen worden om de zittingstermijn van Maikel
over te nemen. Dit is nog voor 1 jaar.
Christian of Anke gaan in overleg wie van hen dit oppakt.
Anne sluit aan als officieel MR lid en Iris blijft toehoorder en tevens lid GMR.
Bericht naar ouders: wijziging in MR wordt intern opgelost. Actiepunt Christian?
Maikel wordt de eerstvolgende vergadering uitgenodigd om te bedanken. Actiepunt Christian?

Rondvraag:
Buiten het schoolplein is er onrust ontstaan omdat alleen de klas van meneer Martin ingelicht is
over de positieve Coronatest.

Uitleg: Er worden duidelijk richtlijnen gevolgd vanuit het RIVM. Alleen de klas van de
betreffende docent mag ingelicht worden.
Actiepunt Martin: mail uit naar alle ouders met uitleg

Einde vergadering.

