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JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD/SCHOOLRAAD  
van Basisschool De Talententoren  

Schooljaar 2015-2016 
 
 

Samenstelling Medezeggenschapsraad/schoolraad   
    
Oudergeleding MR/SR:  Ruud van der Zanden MR-lid (voorzitter) 
    Petra Noordman MR-lid (vice-voorzitter) 
    Anne van Oss (adviserend SR-lid, notulant) 
    Daniëlle Kokken, (adviserend SR-lid, TSO commissie) 
    Ilse Timmermans, José Verduijn (adviserend SR-leden.) 
Personeelsgeleding MR:  Els van de Laak-Vermeer MR-lid (secretaris, GMR-lid) 
    Riëtte van Oss MR-lid 
 
Vergaderfrequentie: 
 
Er vonden in het totaal 6 schoolraad/MR vergaderingen plaats:  
Buiten deze reguliere vergaderingen om, waren er ook andere bijeenkomsten waar 
een delegatie van MR-leden bij aanwezig was: 

 Ouderavond/Startavond  
 vergaderingen van de overblijfcommissie TSO 
 vergadering van de ouderraad 
 bijeenkomsten met de werkgroep schoolplein. 
 vergaderingen met de gemeente, dorpsraad en het dorpshuis 
 Informatieavond voor ouders  

Daarnaast heeft E. van de Laak 6 x de GMR vergaderingen bijgewoond. 
 
 
Inhoud van de vergaderingen: 
 
Tijdens de vergaderingen werd de schoolraad/MR door de directeur, Marí Kokke of 
Max Deuze geïnformeerd over alle voor de schoolraad/MR relevante onderwerpen. 
De schoolraad/MR leden brachten onderwerpen in die door de achterban werden 
aangedragen en/of door henzelf werden gesignaleerd. 
Elke schoolraad vergadering start plenair met de drie MR-en van de clusterscholen 
Leende; De Triangel, Leenderstrijp; St Jan en Sterksel; De Talententoren. 
Els van de Laak zorgde, indien aan de orde, voor afstemming met de GMR. 
In navolgend schema zijn de onderwerpen, die afgelopen jaar behandeld zijn, 
opgenomen: 
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Onderwerp Actie Wie Huidige stand van zaken Gereed 

Vergaderstructuur- 
taakverdeling Schoolraad 

Jaarplanning gemaakt op 
basis van 
meerjarenplanning en 
actuele onderwerpen. 
De 3 MR-en van de 
clusterscholen; Triangel, St 
Jan en Talententoren 
starten elke vergadering 
met een gezamenlijk deel. 
De agenda’s worden door 
de voorzitters op elkaar 
afgestemd. 
 

SR/MR 
 
 
SR/MR, voorzitters 
van MR-en 

De punten voor dit schooljaar 
zijn in het overzicht 
opgenomen. 
De 3 MR-en stemmen de 
vergaderdata op elkaar af, er 
zijn wisselende dagen en 
locaties gekozen.  

Mei ’16: Marcel van Eck treedt 
toe in de SR/MR. 

Schoolontwikkelingsplan 
2015-2016 
 
 
 
 
 
 

Schoolontwikkelingsplan is 
doorgenomen en 
opmerkingen vanuit 
schoolraad/MR zijn 
besproken en verwerkt in 
het plan. 

SR/MR i.s.m. Directie. 
 

Schoolplan is vastgesteld in 
2015 (Instemming MR) 
Schoolraad/MR evalueert 
periodiek of beleid conform 
schoolplan gevolgd wordt. 
De inspectie handhaafde in 
2013 het basisarrangement, 
kwaliteit van het onderwijs op 
de Talententoren is in orde. 
 

Evaluaties zijn doorlopend 
proces. 
Directie bepaalt op welk moment 
het schoolontwikkelingsplan aan 
de orde komt. 
 
 
 
1x per 4 jaar inspectiebezoek 

Leerlingvolgsysteem 
Parnassys  
 

LVS is meetinstrument voor 
de eigen school en 
Verantwoordings- 
instrument richting 
bestuur/inspectie. 
Toets gegevens worden in 
Parnassys ingevoerd 

SR/MR, Directie, 
Team 

De eindopbrengsten worden 
jaarlijks door de directeur aan 
de MR gepresenteerd en in 
de schoolgids geplaatst 
Alle leerkrachten werken met 
het leerlingvolgsysteem “ 
Parnassys” inclusief het 
sociaal-emotioneel 
volgsysteem “ Zien” 
 

Doorlopend proces. 
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Onderwerp Actie Wie Huidige stand van zaken Gereed 

Tussen- en buitenschoolse 
opvang. TSO en BSO 
Peuterspeelzaal- Korein 

TSO afspraken zijn 
vastgelegd in een 
beleidsdocument 
 
 
De BSO wordt verzorgd 
door  Korein. 
De Peuterspeelzaal valt 
onder Korein de leidsters 
zijn bij Korein in dienst. 

TSO: Directie, 
Annick Billet, José 
Verduijn; TSO-
coördinatoren 
MR/SR-lid: Daniëlle 
Kokken.  
 
BSO: Directie Korein 
 
 

TSO wordt verzorgd door 
ouders op vrijwillige basis, 
met een kleine vergoeding. 
De taak van BSO- 
coördinator,  wordt vervuld 
door Annick Berlo+ José 
Verduijn 
BSO Korein kinderopvang 
huisvest in de school, in 
lokaal PSZ.   

Blijft onder de aandacht van de 
SR/MR. 
 
 
 
 

Schoolgebouw  
RIE 
 

RIE onderzoek wordt 
jaarlijks geactualiseerd 
aanbevelingen zijn waar 
mogelijk opgevolgd 
 

SR/MR, Directie, 
Team en SKOzoK  
 

RIE wordt in MR besproken. 
 

Blijft onder de aandacht van de 
SR/MR. 
 

Onderhoud schoolplein Er is een zaterdag gewerkt 
met ouders aan onderhoud 
van het speeltoestel 
(geschilderd) en het 
opruimen van de 
speelplaats/ Talententuin.  

OR, MR, Team Talententuin blijft een punt 
van aandacht. 
Vandalisme is een probleem. 
Het schoolplein is openbaar 
terrein, pas na 21 uur mag 
het schoolplein afgesloten 
worden. Vanaf mei 2016 
wordt het schoolplein na 
overleg met de gemeente 
door de leerkrachten 
afgesloten. 

 Aandacht voor jaarlijks 
onderhoud. in samenwerking 
met de OR.  
 
 
 
 

Verkeersveiligheid Meegedacht en 
geadviseerd over 
verkeersveiligheid rondom 
de school.  

SR/MR, ouderraad, 
directie school, 
verkeers- commissie 
Directie en Ruud van 
der Z.(SR/MR) 
afvaardiging van 
Politie/gemeente 
 

Parkeerproblemen hebben 
de aandacht van de 
wijkagent. 

Aandachtspunt is vooral het 
parkeergedrag van ouders 
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Schooltijden   SR/MR 
  

De schooltijden: op 
maandag, dinsdag en 
donderdag van 8.30 tot 12.00 
uur en van 13.15 tot 15.30 
uur. Op woensdag en vrijdag 
van 8.30 tot 12.15 uur 
voldoen aan de normen van 
het Hoornsmodel (Inst. MR) 
 
 

 
 

Begroting 2015-2016 Begroting is besproken 
(SKOzoK laat weinig 
ruimte) goedgekeurd door 
SR/MR. 
 

Directie 
SR/MR 

De MR heeft met de 
begroting ingestemd. 

Blijft jaarlijks onder de aandacht: 
wordt voltallig besproken. De 
begroting voor het nieuwe 
schooljaar (2016-2017) in nov. 
2016  
 

Formatieplan 2016-2017 
 

Voorgelegd en besproken.  
 

Directie  
SR/MR 
 

Instemming 
personeelsgeleding MR. 

Gereed. Nieuw formatieplan 
wordt in mei 2017 besproken. 
 
 

Schoolgids 2016-2017 
 

1x per jaar. De schoolgids 
is digitaal. De schoolgids is 
geactualiseerd 
 

Directie  
SR/MR 
 

Schoolontwikkeling is 
gebaseerd op 8 pijlers, deze 
staan in de schoolgids 
vermeld. 
Instemming MR. 
 

Is vastgesteld. 

Afstemming ouderraad Regelmatig overleg 
ouderraad m.b.t. zaken die 
gemeenschappelijk kunnen 
worden opgepakt zoals De 
Talententuin en financiën 
ouderbijdrage 
 
 

SR/MR 
afvaardiging R. van 
der Zanden en 
ouderraad, H. Rulkes 

Afvaardiging ouderraad heeft 
deelgenomen aan een SR 
vergadering. MR voorzitter 
heeft deelgenomen aan OR-
vergadering. 

Jaarlijks opnieuw afstemmen. 



 5 

Onderwerp Actie Wie Huidige stand van zaken Gereed 

Communicatie/ 
Nieuwsbrief SKOZapp 

De SR/MR blijft met het 
team meedenken over een 
optimale communicatie 
tussen ouders en school. 
e-mailadressen van ouders 
zijn bekend. Het 
talentennieuws wordt 2 
wekelijks digitaal verstuurd. 
Ouders konden meedenken 
over een app 

SR/MR+Team, 
Directie, SKOzoK 
SKOzoK breed is het 
plan opgevat om een 
app te ontwikkelen, 
ouders die willen 
meedenken konden 
zich aanmelden. 
 

Ouders zijn na schooltijd of 
op afspraak welkom op 
school. Daarnaast kan er 
gemakkelijk via de mail 
contact gelegd worden. 
m.i.v. mei 16 is de SKOZapp 
in gebruik 

Blijft aandachtspunt.  

De zorg voor 
leerlingen/pedagogisch 
klimaat. 
Ondersteuningsprofiel 
Passend Onderwijs. 
 

Het team werkt met het 
project  “Afstemming” HGW 
handelingsgericht werken. 
KO-er ondersteunt 
leerkrachten.  
De wet op Passend 
Onderwijs is per aug. 2014 
ingegaan. Informatie over 
passend onderwijs is te 
lezen op de SKOzoK site. 
Er is een regionaal 
samenwerkingsverband 
opgericht. De 
ondersteuningsplanraad 
OPR controleert het SWV.  
Vanuit het SMW (School 
Maatschappelijk Werk) en 
de gemeente worden de 
scholen ondersteund; ZAT 
team.  

SR/MR, CvB, GMR, 
Team, de KO-er die 
een coördinerende 
taak heeft, ZAT van 
SWV, gemeente 

Op schoolniveau: de school 
werkt verder aan het project 
Afstemming. 
Alle leerkrachten werken met 
groepsoverzichten en 
groepsplannen voor alle 
vakken.  
M. van Hal is 
KO=Kwaliteitsondersteuner. 
SWV: 1-loket: zowel de 
school als de ouders kunnen 
bij dit loket om advies vragen. 
Gemeente: Centrum voor 
Jeugd en Gezin  
SMW: vanaf febr. 2010 is er 
beschikking over een SMW-
werker. 
Logopedie: vanaf sept. 2009 
werkt er een logopediste in 
onze school.  

Blijft onder de aandacht. 

Professionalisering MR  Basiscursus voor MR-leden. 
Er zijn gelden gereserveerd 
voor scholing van MR-leden 
 

Aangeboden door 
SKOzoK 

Daniëlle K. heeft deze cursus 
gevolgd. 
 

Blijft onder de aandacht. 
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ICT school: Tablets in de 
school.  
Gebruik van Digitaal 
schoolbord.  
Snappet 7 inch tablets 
worden ingezet bij het 
rekenonderwijs 
 

De kinderen van groep 4-8 
beschikken over een lap-
top/scoolmate of tablet. 
Alle kinderen vanaf groep 4 
maken de reken-opdrachten 
op een 7 inch tablet: 
Snappet. Er wordt aandacht 
geschonken aan media 
wijsheid. 

Directie, SR/MR, 
ICT-ers: H. Jaspers, I. 
v. Woerkum  
M. Kuypers: SKOzoK.  
 
 

Alle leerkrachten werken met 
het digitaal schoolbord en de 
tablets 
 
 
 
 
 
 
 

Blijft in ontwikkeling 
 
 

Vrijwilliger biedt extra 
ondersteuning aan kleine 
groepjes en individuele 
leerlingen. 
 

Vrijwilliger: 
Meneer Martijn v.d. 
Bogaard, een bevoegd 
leerkracht, begeleidt enkele 
leerlingen op gebied van 
taal en spelling; 2 middagen 
per week. 

Directie, Martijn v.d. 
Bogaard, Team 

Er wordt afgestemd op het 
niveau van de leerlingen. 
De vrijwilliger levert een 
waardevolle bijdrage aan het 
totale onderwijs op onze 
school. 

Blijft onder de aandacht van de 
SR/MR. 
 
 

Vakantierooster 2016 -2017 Brabantsvoorstel is 
besproken en ongewijzigd 
door de GMR goedgekeurd, 
de MR-en volgen dit 
voorstel. 
Data voor studiedagen zijn 
door de directie en de MR 
vastgelegd. 

SR/MR, Directie, 
GMR, CvB, 

Instemming MR 
Studiedagen staan in de 
schoolgids en op de website 
vermeld. 

Gereed 

Nieuwe Cao-PO en 40 
urige werkweek. 
Kiezen voor overlegmodel 
of basismodel 

Doel: verlagen van de 
werkdruk voor leerkrachten 

CvB SKOZOK 
Leerkrachtgeleding 
van de MR-en en de 
directie 

Leerkrachten stemmen  
unaniem in met het 
voorgelegde overlegmodel. 

De SR/MR wordt op de hoogte 
gehouden. 

SKOzoK Directielandschap 
Directie ondersteuning voor 
Marí in de vorm van Max 
Deuze. blijft gehandhaafd. 

Benoeming van M. Deuze 
ter ondersteuning van de 
clusterdirectie m.i.v. mei 
‘14. 
 

CvB, P&O van 
SKOzoK,  
 
 

M. Deuze blijft dit schooljaar 
4 dagdelen ter ondersteuning 
op de Talententoren 

De SR/MR wordt op de hoogte 
gehouden.  



 7 

Onderwerp Actie Wie Huidige stand van zaken Gereed 

SKOzoK koersplan 14-18 
Communicatie SKOzoK 
 
 

Het CvB van SKOzoK heeft 
de financiën op orde. Het 
leerlingaantal loopt nog 
steeds terug. Er is een 
nieuw Koersplan opgesteld.  
De Ziezo-digitale SKOzoK 
nieuwsbrief wordt 
doorgestuurd naar de MR-
en 
De GMR verslagen komen 
binnen bij de secretarissen 
van de MRen 

CvB SKOzoK, 
GMR, Team, SR/MR 
personeelsgeleding. 

Onze school voldoet aan het 
basisprofiel 
Mede door verloop is het 
mogelijk gebleken om  en 
aantal jonge leerkrachten 
binnen de SKOzoK  
organisatie te benoemen 
waaronder een jonge 
leerkracht voor onze school: 
meneer Ruud.. 

Blijft onder de aandacht van de 
SR/MR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR regelement en MR 
Huishoudelijk reglement 

De GMR heeft voor de MR-
en van SKOzoK een 
universeel reglement 
opgesteld en een 
huishoudelijk reglement 
 

GMR Voorzitter MR 
en secretaris MR 

MR-en hebben ingestemd 
met het MR reglement. Het 
huishoudelijk reglement is 
afgestemd op onze eigen MR  

Gereed 

 


