
 
 

 

Notulen MR    
Datum: 23 november 2022  
Locatie: Pannenkoekenpaviljoen 
Aanwezig: Anne-Natalia, Gladys, Angela, Patricia en Karin   
 

1. Welkom 
               

2. GMR 
Vanuit de GMR geen aandachtspunten voor de MR. 
 

3. MR Cursus  
Op 24 oktober is Anne Natalia naar de MR basiscursus geweest. De voorzitster van de GMR 
(Marion Kroon) was ook aanwezig.  
De meerdere annuleringen van de Meet en Greet is besproken. Er waren steeds te weinig 
aanmeldingen om deze zinvol door te kunnen laten gaan. Reden voor afmelding is o.a. 
motivatie, startende MR leden die zo een bijeenkomst nog te vroeg vinden.  
Gezien de inhoud van de Meet en Greet zou live de voorkeur hebben i.p.v. online. 
Tip: ontvangstpakketje samenstellen voor nieuwe MR leden. Veel nieuwe MR leden voelen 
zich in het diepe gegooid.  
-Er is budget voor een opfriscursus voor zittende MR leden. 
 

4. Leerlingtelling 
De 1 oktobertelling is landelijk verplaatst naar 1 februari. Zoals het er nu naar uitziet hebben 
wij op 1 februari 2023 143 leerlingen. 
 

5. Koffie ochtend/ontbijt 
Er is een eerste koffie ochtend geweest en op vrijdag 2 december is de volgende. De inhoud 
is nu nog vrijblijvend. Op een later moment zal er een koffie ochtend met inhoud komen. 
Tijdens de koffie ochtend van januari zal Anne Natalia ook aanschuiven namens de O-MR. 
 
Het aantal kinderen bij het schoolontbijt is wisselend. De oudercommissie wil gaan promoten 
onder de ouders. Iedereen is welkom.  
De landelijke financiering voor het schoolontbijt duurt tot 31 januari 2023, maar vanuit een 
andere financieringsbron is het op de Talenten het hele schooljaar. 
 

6. Verrijkte schooldag 
Op 6 december is er een 1e schrijfsessie. Hierin gaan we schrijven hoe de Rijke schooldag er 
bij ons uit gaat zien. Patricia en Angela gaan hierheen. 
Het project gaat van start op 1-1-2023 en is in ieder geval voor 3 jaar. 
 

7. Nieuwbouw 
Op woensdag 21 december van 13.00 tot 16.00 uur is er een atelier sessie met het team, 

bestuur, kinderopvang en een extern bureau aanwezig zijn. Een OR-lid van de BSO en de MR 

van de Talenten zijn ook uitgenodigd om hier bij aan te sluiten. Belangrijk is dat we de 



buurtfunctie willen blijven behouden en de inrichting van het gebouw zo wordt dat 

thematisch werken goed uitgevoerd kan worden.  


