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Inleiding  
Voor u ligt het jaarverslag van de 
Medezeggenschapsraad (MR) van basisschool 
De Talenten betreffende het schooljaar 2021-
2022 
 
Plaats en functie 
Basisschool de Talenten is verplicht een MR te 
hebben op grond van de Wet 
Medezeggenschap Scholen. De MR bestaat uit 
een afvaardiging van ouders en leerkrachten, 
die formeel overleggen over het beleid van 
basisschool De Talenten. 
De MR bespreekt met de directie (het 
zogenaamd bevoegd gezag) alle zaken die de 
school aangaan. Anders dan bijvoorbeeld de 
Ouderraad heeft de MR bepaalde 
bevoegdheden (het verlenen van instemming of 
het geven van advies). De directie moet dan ook 
over bepaalde onderwerpen eerst instemming 
of advies vragen aan de MR, voordat ze een 
besluit neemt. 
 
Samenstelling 
De MR van De Talenten bestaat uit 4 leden: 
Twee vertegenwoordigers van de ouders 
(oudergeleding) en twee vertegenwoordigers 
van de leerkrachten (personeelsgeleding). 
Aan het einde van het schooljaar is de 
samenstelling van de MR als volgt; 
Oudergeleding: 
Gladys van Es (GMR lid) en Dave Blokker 
Personeelsgeleding: 
Karin Verbeek en Angela Schilpzand. 
Een lid blijft in principe vier jaar zitten, wanneer 
er vacatures voor de oudergeleding en/of 
personeelsgeleding zijn wordt dit middels de 
nieuwsbrief en/of in het teamoverleg kenbaar 

gemaakt en worden er verkiezingen 
uitgeschreven. 
 
Bijeenkomsten van de MR 
De MR is in het schooljaar 2021-2022 vijf maal 
bij elkaar geweest om te vergaderen.  
De directie (mevrouw P. Pijloo) is bij alle 
vergaderingen aanwezig geweest om zaken 
rondom de schoolontwikkelingen toe te lichten. 
 
Van elk overleg worden notulen gemaakt en 
gedeeld. Tevens zijn deze notulen te vinden op 
de website van school. 
 
De medezeggenschapsraden van de Stichting 
TWijs hebben zich verenigd in de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschaps-raad 
(GMR). De GMR komt een aantal maal per jaar 
bijeen en houdt zich veelal met boven schoolse 
zaken bezig. Gladys van Es (oudergeleding) is 
hier lid van namens onze school en namens de 
Veronicaschool tot en met mei 2022 en vanaf 
juni 2022 namens de Franciscus Xaverius en de 
St. Bernardus. 
In mei 2022 is de Meet en Greet geweest tussen 
de nieuwe GMR en nieuwe MR leden niet 
doorgegaan wegens te weinig aanmeldngen. 
De Talenten had zich wel aangemeld. 
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Belangrijkste onderwerpen 2021-2022 

➢ Verkiezingen O-MR. Deze zijn gehouden. 
Er is één reactie gekomen van Anne Natalia 
van Duijnhoven. Zij zal de komende 4 jaar 
als OMR lid aantreden. Dave Blokker zal de 
MR verlaten i.v.m. verhuizing. 

➢ De Rapportage ‘M-opbrengsten 2021-2022, 
hoe is hier mee omgegaan n.a.v. Corona 

➢ Het schooljaarplan  
➢ Het vakantierooster 22-23 is goedgekeurd  
➢ De ontwikkelingen van de Talenten (groei 

en huisvesting)  
➢ De werkdrukverlagingsgelden  
➢ Ontwikkeling en profilering van de MR 
➢ Schoolprofilering  
➢ Werkverdelingsplan besproken 
➢ Corona, welke invloed heeft dit gehad op 

het onderwijs, het team, de ouders en de 
leerlingen. De MR heeft ingestemd met het 
opgestelde plan over de inzet NPO gelden. 

➢ Pilot PSZ start 22-23 
 

 
Vooruitblik naar het schooljaar 2022-2023 
In het komende schooljaar wil de MR de 
schoolontwikkelingen blijven volgen en de 
samenwerking met het bevoegd gezag 
intensiveren. Daarnaast heeft de MR tot doel 
gesteld zich verder te professionaliseren en 
daarmee nog meer toegevoegde waarde te 
leveren aan basisschool De Talenten en de 
GMR van TWijs. 
Een aantal onderwerpen die in het komende 
schooljaar aan bod zullen komen zijn: 
➢ De Rapportage ‘opbrengsten 2022/2023’  
➢ Het schooljaarplan  
➢ Het vakantierooster  

➢ De ontwikkelingen van de Talenten (groei 
en huisvesting)  

➢ De schoolgids  
➢ De werkdrukverlagingsgelden  
➢ Ontwikkeling van de Talenten, inzet 

onderwijsachterstandsgelden vanuit OCW 
➢ Protocollen 
➢ Schoolprofilering  
➢ Werkverdelingsplan bespreken 
➢ Profilering MR 
➢ Rijke schooldag 

 


