
Notulen MR vergadering 
Datum: woensdag 06 november 
Plaats: personeelskamer  
Tijd: 20.00 – 21.30 uur  
 
Voorzitter: Niek Janssen 
Notulant: Thomas Koolen   
 
Aanwezig: Niek, Geert, Anja, Hilde, Laura, Rob en Thomas 
Afwezig: - 

 
 

1. Opening  
Niek opent de vergadering. 
 

2. Notulen vorige vergadering  
Notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

3. Ingekomen stukken 
Géén ingekomen stukken 

 
4. Schoolse zaken  

 
Extra opmerking van Anja 
Thomas heeft sinds dit jaar directietaken. Daarom mag hij conform de regels officieel geen 
zitting nemen in de MR. We gaan kijken voor een passende oplossing en we laten dit 
terugkomen tijdens de volgende vergadering bij het kopje ‘verkiezingen’. Volgens het ‘rooster 
van aftreden’ in ons activiteitenplan, zijn Laura, Hilde en Niek aftredend en herkiesbaar aan het 
einde van dit schooljaar.   
 
Wachtlijsten/aanmeldingen 
Wederom besproken tijdens de vergadering. We agenderen het punt ook voor volgende week. 
  
Vervangingsvraagstuk 

 De vervangersproblematiek begint ook binnen onze stichting steeds meer de kop op te steken. 
 Het protocol is bij ouders onder de aandacht gebracht.  
  

Jaarplan 
Op dit moment staat de concept versie nog online. Laura zorgt er voor dat de definitieve versie 
z.s.m. online komt.  
 
Begroting/formatie (concept) 
Anja licht de begroting toe. Als de begroting zo blijft dan is deze zoals vandaag gepresenteerd 
voor ons akkoord. Wij hopen volgend jaar op een schooljaar begroting.  
 
Open dag 

 Idee is om –in plaats van de open dag op zondag- een kijk- of meeloopochtend te organiseren.  
 

Traktatiebeleid 
 Dit punt is ingebracht door Rob. Er staat een aanbeveling in de jaarinfo. We zetten het bij op de 
 agenda van de bouwvergadering.  
 

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


 
Rapporten/Schoolpoort  
Er staan wat veranderingen op de planning met betrekking tot rapporten en schoolpoort. Laura 
licht dit toe. Frans wordt benaderd om tijdens een ingelast vergadermoment te laten zien hoe 
dit er straks in de praktijk uit komt te zien. Laura communiceert dit met Frans, Geert, Rob en 
Niek maken vervolgens een afspraak. Anja sluit hierbij aan. De MR heeft 
instemmingsbevoegdheid.  
  

 
5. Gebouw en brede school / Kindcentrum  

Besproken.  
 
6. (G)MR  

 
7. Passend onderwijs   

School-ondersteuningsprofiel  
Deze is gezien en akkoord bevonden.  

 
8. Website / #Talent 

Laura maakt alles up to date.  
 

9. Agendapunten volgende vergadering 
- Begroting/formatie (definitief) 
- Rooster van aftreden 
- Verkiezingsprotocol 
- Wachtlijst en aanmeldingen 
- Rapporten en schoolpoort 
- Prognose leerling aantal 

 
10. Rondvraag 

Niek: zijn de oudergesprekken naar de middag geëvalueerd?  
 
Dit is gebeurd, over het algemeen positieve reacties van ouders.   

 
 
 
 


