
Notulen MR vergadering 
Datum: maandag 17 december  
Plaats: personeelskamer  
Tijd: 20.00 – 21.30 uur  
 
Voorzitter: Niek Janssen 
Notulant: Laura van den Broek  
 
Aanwezig: Niek, Geert, Rob, Hilde, Thomas, Anja, Laura 
Afwezig: -  

 
 

1. Opening  
 

2. Notulen vorige vergadering  
- MR vergadering 31 oktober 2018 

Notulen is goedgekeurd.  

3. Ingekomen stukken  
Cito eindtoets wordt toegevoegd aan de agenda.  
Cito heeft middels een brief laten weten dat zij niet meer digitaal de eindtoets van groep 8 
kunnen aanbieden. Dit is een grote tegenvaller, vorig schooljaar is namelijk wel de cito 
eindtoets digitaal afgenomen. Voor 31 januari moet school de leerlingen van groep 8 
aanmelden voor een eindtoets. Groep 8 gaat nu de proeftoets van DIA maken. Afhankelijk van 
de resultaten wordt een weloverwogen beslissing genomen. Of de digitale en adaptieve 
eindtoets van DIA, of de kinderen maken de papieren versie van de CITO eindtoets.  

 
4. Schoolse zaken  

- Begroting / formatie (definitief) 
De begroting zoals deze in de vorige vergadering is gepresenteerd is goedgekeurd door 
PRODAS.  

- Ouderbetrokkenheid  We bedoelen ouderparticipatie 
Niek heeft contact opgenomen met de OR om navraag te doen of ze samen met de MR dit 
onderwerp op willen pakken. De OR zou dit bespreken maar is hier nog niet op terug 
gekomen. Dit wachten we nog even af.  

- Vervangingsvraagstuk (memo Schoolpoort) 
Twee ouders hebben positief gereageerd op de oproep om in geval van nood te vervangen 
op school indien mogelijk. Ook zijn er enkele leerkrachten die in geval van nood extra willen 
werken om te voorkomen dat er klassen naar huis worden gestuurd. Het risico dat kinderen 
daadwerkelijk thuis moeten blijven is op onze school klein. Ook omdat er veel personeel 
beschikbaar is.  

- Schoolondernemingsplan 
Het MT is bezig met het nieuwe schoolplan. Er zijn 3 basisprincipes die centraal staan in 
het nieuwe schoolplan. De titel van het plan; “Samen zorgen voor kwalitatief goed en 
vernieuwend onderwijs”. Er wordt nu gewerkt aan de inhoud van het plan.  

- Schoolpoort 
Frans heeft vorige week een update naar ouders verstuurd. Dit is positief, goed dat er ook 
is gemeld wat er op de achtergrond gebeurt bij Schoolpoort.   

- Netwerken 

http://www.hettalent-asten.nl/index.php


Projecten lopen. Kinderen zijn bezig met de website voor Jan van Hoek via een bedrijf en 
kinderen hebben de wethouders geïnterviewd. Frans en Thomas hebben workshops 
gegeven op de Kempel om de school te promoten bij stagiaires.  

- Open dag  
De open dag gaat door. Er is een samenwerking voor de open dag met alle PRODAS 
scholen van Asten. Laura sluit namens het Talent aan bij deze werkgroep.  
Anja heeft met Jacqueline Ketelaars contact over de wachtlijst. We willen leerlingen graag 
binnen Prodas houden.  

 
5. Gebouw en brede school / Kindcentrum  

- Stand van zaken Strategisch huisvestingsplan 
Er is nog veel onduidelijk. De voorzitter van Platoo heeft uitspraken gedaan via de media 
die opnieuw voor veel onrust zorgen. Er is geen reactie gekomen vanuit Prodas, dit is 
opvallend.  
 
De wachtlijst die op dit moment van toepassing is op het Talent is niet wenselijk. Door het 
SHP is er veel onduidelijk en veel nieuwe ouders kiezen voor zekerheid, dat vinden zij op het 
Talent. Er zijn meer aanmeldingen dan dat wij kunnen plaatsen. Ondanks dat de 
wachtlijsten niet wenselijk zijn, zien wij als MR geen betere oplossing. De consequenties 
van leerlingen op andere locaties plaatsen, units bijzetten, etc. zullen het schoolconcept 
niet ten goede te komen. De prognoses die zijn gemaakt laten zien dat er binnen het SHP 
straks voldoende ruimte is voor alle leerlingen in Asten. We gaan er vanuit dat we het hier 
hebben over een tijdelijk probleem. We blijven alle ontwikkelingen m.b.t. het SHP volgen.  

 
6. (G)MR 

- Aanmeldingen: nadenken over scenario’s 
Zie punt 5. Gebouw en brede school / kindcentrum  

- Rooster van aftreden 
N.v.t.  

- Verkiezingsprotocol 
N.v.t.  
 

7. Passend onderwijs  
Geen bijzonderheden  

 
8. Website / # Talent 

- Nieuwe website  
De nieuwe website is online. Zodra de leerkrachten inloggegevens hebben, zet Laura de 
notulen e.d. van de MR weer online.  

- # Talent:  
Communiceren naar ouders dat twee ouders zich hebben gemeld n.a.v. de oproep om in 
geval van nood in te vallen.  

 
9. Agendapunten volgende vergadering 

- Status school-ondernemingsplan 
- MR reglement 
- Huishoudelijk reglement 

 
10. Rondvraag 

Thomas: vergadertijd naar 19.30uur? Dit is prima. De volgende vergadering starten we om 
19.30uur.  


