Jaarverslag MR Talententuin Maastricht schooljaar 2021– 2022
Dit jaar hebben we gelukkig weer fysiek kunnen vergaderen (met de nodige afstand
natuurlijk).
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Dit schooljaar hebben we 8x vergaderd.
Notuleren gebeurde bij toerbeurt door een geleding van de MR.
Iedere vergadering kwam in ieder geval op de agenda:
notulen, Stand van zaken inclusie, nieuws uit de GMR, binnengekomen post.
We hebben onze nieuwe directeur in de 1e vergadering welkom geheten.
De directie was bij iedere vergadering aanwezig om stukken toe te lichten. Het
laatste deel van de vergadering was alleen met de MR leden.
We hebben een nieuw personeelslid mogen verwelkomen: Ray Steijvers.
We hebben in november 2021 een nieuw ouderlid mogen verwelkomen: Marco
Smael. Helaas heeft hij door omstandigheden de MR voortijdig verlaten.
Roger is benoemd als vice-voorzitter.
Onderwerpen waarover gesproken is: jaarplan MR, MR jaarverslag 2020-2021,
schema van aftreden MR leden. Huishoudelijk regelement MR, MR reglement, MR
statuut, risico inventarisatie en veiligheidsplan, klachtenregeling, teldatum en de
gevolgen hiervan voor het personeel, scholingsplan, managementstatuut,
werkverdelingsplan en taakbeleid, begroting SBO 2022-2023,
doelgroeparrangementen, vacatures leerkrachten/assistenten, formatie 2022-2023,
ouderbijdrage 2022-2023, schoolgids 2022-2023, besteding NPO gelden,
werkdrukmiddelen 2022-2023, verkiezingen MR en GMR.
Iedere vergadering werden we bijgepraat over inclusie.
Oudergeleding heeft het vacatieformulier ontvangen en ingevuld.
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Er is positief geadviseerd door de MR t.a.v. het managementstatuut 2021-2022
Er is ingestemd door de MR met het scholingsplan 2021-2022
Er is ingestemd met het medezeggenschapsreglement Talententuin Maastricht.
Er is positief geadviseerd t.a.v. de begroting Talententuin Maastricht 2022-2023
Er is ingestemd door de PMR met de formatie Talententuin Maastricht 2022-2023
Er is ingestemd door de MR met het werkverdelingsplan Talententuin Maastricht
2022-2023
Er is ingestemd door de OMR met de ouderbijdrage Talententuin Maastricht 20222023
Er is ingestemd door de OMR met de schoolgids Talententuin Maastricht 2022-2023
Aan het einde van het schooljaar waren er vacatures voor oudergeleding in de MR.
Hier is via Schoudercom een oproep voor gedaan aan de ouders. Hier heeft niemand
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op gereageerd en toen is een ouder persoonlijk benaderd. Kim Van Golde-Franssen
zal de resterende tijd van Marco Smael zitting nemen in de MR.
Victoria Houben heeft zich herkiesbaar gesteld en is ook benoemd.
Aan het einde van het schooljaar, was er ook een vacature voor de
personeelsgeleding. Renée Doyen, voorzitter, verlaat de school en daardoor kwam er
een vacature. Vera Aerts is gekozen tot nieuw OMR lid.
Roger van Houtem neemt het voorzitterschap over.
Marco Smael heeft de MR verlaten. Wij danken hem voor zijn inzet.
De nieuwe vergaderdata voor de MR voor volgend schooljaar zijn vastgesteld.
Renée Doyen, voorzitter MR SBO Talententuin Maastricht

