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Bunderstraat 8
5481 KD Schijndel
Tel: 073-5475211
info@t-talent.nl
www.t-talent.nl

Opening en welkom
Anke opent de vergadering
Notulen vorige vergadering 18-11-2020
Anne heeft i.v.m. informatiegebrek niet deelgenomen aan de online MR cursus.

Onderwerpen vergadering 27-01-2021:
1. Nieuwe interim-directeur; Elwin Swinkels
Elwin is helaas afwezig vandaag i.v.m. stroomstoring thuis. Elwin belt Anke komende week
even ter kennismaking.
2. Tussenevaluatie actieplan ’t Talent
Martin ligt deze toe.
Het actieplan is duidelijk.
1 Vakinhoudelijk en didactisch
Het team is er enthousiast mee bezig.
Hierbij wordt rekening gehouden dat ’t talent niet z’n eigen identiteit verliest.
2 Organisatorisch
Nieuw rapport: Voor de carnavalsvakantie zal een eerste versie naar de ouders van de MR
gestuurd worden. Terugkoppeling gevraagd.: sturen naar Anke. Eind maart zal het eerste
rapport voor alle leerlingen verschijnen.
3 Zorg
De zorgroute staat beschreven in een, door Marja geschreven, handboek.
4 Samenwerking EBC
Uitwerking MT moet nog vervolg krijgen. O.a. door wisseling van Suzanne en Elwin.
In het komende half jaar zal dit opgepakt moeten worden.

Martin zal dit, evt samen met Elwin, oppakken. De vraag is of Elwin hier voldoende tijd
voor zal gaan hebben.
Begeleiding stagiaires werd door Anne van Bussel gedaan. Martin neemt dit over.
3. Drive through methode lockdown
Het team ervaart dit als prettig. Fijn om de kinderen de kunnen zien. De meeste kinderen
ervaren het ook als heel positief.
4. Gevolgen lockdown: toetsing en rapportage
Toetsen worden zoveel mogelijk opgeschoven
Leestoetsen zijn afgenomen: AVI (door Sanne opgepakt)
Komende weken zal ook de spellingtoets afgenomen worden
Rapporten en rapportgespreken worden een maand opgeschoven
5. Deelraad MR ’t Talent.
Het plan Deelraad MR ’t Talent is naar het bestuur en de directie gestuurd. Reactie is tot nu toe
uitgebleven.
Christian zal hier even achteraangaan. Het is zaak voor het einde van het schooljaar met de MR van de
Heijkant om tafel te zitten.

6. Ingekomen zaken.
Geen bijzonderheden
7. Rondvraag.
Anke: jaarverslag MR van ’t Talent bleek nogal minimalistisch bevonden.
Een document van een jaarplan wordt op de mail gezet.
8. Afsluiting
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