Notulen MR vergadering
Datum:
Plaats:
Tijd:

maandag 18 mei 2020
BS Het Talent – Asterstraat 35
20.00 – 21.30 uur

Voorzitter:
Notulant:

Niek Janssen
Laura van den Broek

Aanwezig:
Afwezig:

Niek, Geert, Rob, Thomas, Hilde, Anja, Laura
N.v.t.

1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
- MR vergadering 27 april 2020
3. Ingekomen stukken
- Brief vanuit bestuur Prodas aan leden van MR en GMR.
4. Schoolse zaken
- Tijdelijk situatie onderwijs (o.a. ervaringen, verschillen per gezin, extra zorg)
Het thuisonderwijs is duidelijk en consequent vormgegeven. Leerlingen waren goed in
beeld. Risico-leerlingen waren op school. Ouders en leerlingen hebben veelal hard gewerkt
thuis. Er was overwegend veel respons vanuit leerlingen waardoor zichtbaar werd dat
huiswerk werd gemaakt. Het thuiswerk was in tijd divers in de verschillende groepen
ondanks de richtlijnen die binnen het team gezamenlijk zijn afgesproken. Dit is ook
afhankelijk van de leerling, sommige leerlingen zijn snel klaar, andere leerlingen hebben
voor dezelfde taken lang de tijd nodig. Leerkrachten zetten nu in op een gemiddelde
leerling, er is weinig mogelijk voor differentiatie.
Bij de opstart op school werd er verwacht dat er veel ingezet moest worden op sociaalemotioneel leren. Hier was het team ook op voorbereid. In de praktijk merken we dat het
snel weer als vanouds is. Er is veel rust in de school.
Ouders vanuit groep 8 hebben namens bijna alle ouders een brief naar het bestuur van
Prodas gestuurd i.v.m. het besluit wat door het bestuur is genomen voor het schoolkamp
wat niet door mag gaan. Wat betreft de MR blijft school de richtlijnen van het RIVM volgen
en wordt op een later moment bekeken wat mogelijk is voor de afsluitende activiteiten
voor groep 8.
-

Wachtlijsten/aanmeldingen
Geen bijzonderheden



Formatie
Bo (onderwijsassistent) gaat dichter bij huis werken. Er is een vacature voor
onderwijsassistent. Dit wordt een dubbele functie, deels voor school deels voor Korein. Er
zullen voor deze functie 2 mensen worden aangenomen.
Frans gaat deels op de Antoniusschool werken. Hij blijft voor 0.5 FTE op het Talent werken.
Janneke gaat op 1 januari 2021 met pensioen, daarna komt er een vacature in groep 5.
Werkdrukgelden worden zoveel mogelijk voor extra handen in de klassen ingezet.





5. Gebouw en brede school / Kindcentrum
- Stand van zaken Strategisch huisvestingsplan
De brief m.b.t. huisvesting van het Talent is in de buurt verspreid en ouders zijn via
Schoolpoort geïnformeerd. Er zijn geen reacties gekomen.
Het is onduidelijk wanneer de aanvraag vanuit het Talent in de gemeenteraad wordt
behandeld. Anja neemt contact op met Jan Borg om meer duidelijk te krijgen over de stand
van zaken.
6. (G)MR
- Geen bijzonderheden
7. Passend onderwijs
- Geen bijzonderheden
8. Website / #Talent
- Vanuit de directie wordt de formatie gedeeld met ouders.
9. Agendapunten volgende vergadering
- Schoolgids en jaarinfo (concept)
- Jaarverslag MR
- Trendanalyse
- Vergaderrooster 2020-2021
- Afscheid aftredende leden
- Borrel OR  Gaat waarschijnlijk niet door.
10. Rondvraag

