
 

 

Notulen MR vergaderingen 2021-2022 

 

13-09-2021 

Aanwezig:  

Sharona Malfait, Koen Boot, Coen van Oers 

Marga van Alphen, Marco Romme, Mariska van de Nobelen, Jan Peeters 

In deze 1e vergadering van dit schooljaar werd vooruit gekeken naar het komende 

schooljaar. Het jaarplan werd besproken en de vergaderdata werden vastgesteld. Verder 

werd gesproken over de overeenkomst en verschillen van de MR met het kwaliteitsforum. 

Ook de komende inloopmiddag en -avond kwam ter sprake.  

 

11-10-2021 

Aanwezig:  

Koen Boot, Coen van Oers, Marga van Alphen, Marco Romme, Mariska van de 

Nobelen, Jan Peeters 

In deze vergadering werden de evaluatie van het jaarplan en het nieuwe jaarplan, het 

School-Ondersteunings-Profiel, de opbrengst-rapportage, het veiligheidsgebeuren en het 

nieuwe protocol mobiele telefoons besproken. Daarnaast werd de financiële administratie 

van het overblijven gecontroleerd en goedgekeurd. Doordat het overblijven op een andere 

manier is geregeld door het continurooster, is deze boekhouding ook meteen afgesloten. 

 

13-12-2021 

Aanwezig:  

Koen Boot, Coen van Oers, Marga van Alphen, Marco Romme, Mariska van de 

Nobelen, Jan Peeters 

Tijdens deze vergadering werd gesproken over de brandveiligeid, de ontruimingsoefeningen 

en het nieuwe protocol Corona. Daarnaast werd de Schoolgids 2021-2022 goedgekeurd en 

werd het nieuwe financiële beleid van de Borgesiusstichting besproken. Hieruit voortvloeiend 

werd over de schoolbegroting voor 2022 positief geadviseerd. 

 

24-01-2022 

Aanwezig:  

Koen Boot, Coen van Oers, Marga van Alphen, Marco Romme, Mariska van de 

Nobelen, Jan Peeters 

Tijdens deze vergadering werd gesproken over de veiligheid in en rondom FUTURA, over het 

Koersplan van de Borgesius en het te maken schoolplan 2022-2025 van TaLente. Als input 

van dit schoolplan werd een SWOT analyse gemaakt. 

 

 

 



 

 

21-03-2022 

Aanwezig:  

Koen Boot, Coen van Oers, Marga van Alphen, Marco Romme,  

Ilse Jochems, Jan Peeters 

De MR vergadering werd gestart met een gesprek met een afvaardiging van de GMR van de 

Borgesiusstichting. Daarna kreeg de bijeenkomst een regulier vervolg, waarbij gesproken 

werd over de ARBO RI&E inventarisatie, de verkeersveiligheid, de verdeling van de groepen 

en de brief vanuit de stichting over de vermogenspositie. Daarnaast werd ook vooruit 

gekeken naar volgend schooljaar, aangezien er 2 van de 3 O-MR-leden stoppen.  

 

09-05-2022 

Aanwezig:  

Sharona Malfait, Koen Boot, Coen van Oers, Hans van Hoof, Michael van Steen, 

Marga van Alphen, Ilse Jochems, Jan Peeters 

Om kennis te maken sloten bij deze vergadering de nieuwe leden van de oudergeleding 

(Hans van Hoof en Michael van Steen) aan. In de vergadering werd vooral gesproken over 

de financiële situatie van de Borgesiusstichting, waarbij ingezoomd werd op de 

consequenties voor TaLente. Ook werd gesproken over de ingevulde SWOT analyse, de 

verkeersveiligheid aan de kant van s.c. Gastel en de stand van zaken van het schoolplan 

2022-2026. Kort werd stilgestaan bij de vakantieplanning voor 2022-2023, welke binnenkort 

een vervolg krijgt. 


