Notulen MR vergadering 15 mei 2017
1.

Opening (20.00 uur) en vaststelling agenda (5 min)

2.

Notulen vorige vergadering d.d. 3 april 2017 (10 min)
Akkoord
Klankbordgroepen – vraag vanuit de MR, gaat dat volgende jaar ook door?
RI&E – graag iedere vergadering een item van maken.

3.

Mededelingen directie (30 min) Monique
Jaarverslag is nu definitief. Opmerkingen van Jeroen zijn niet doorgekomen, Norman
neemt dat mee om te bespreken met Monique.
Volgend jaarverslag graag in vermelden welke doelstellingen er uit het spiegelgesprek
komen en wat het resultaat van is. Voor de rest is het jaarverslag akkoord.
Extra vraag
Welke invloed heeft de grote zij-instroom vanuit andere scholen op de uren en de
belasting van de docenten en IB. Kun je daar vooraf voldoende rekening mee houden in
je plan/begroting voor het volgend jaar?
Personele ontwikkelingen
Unit 2
FS gaat per 1 juni 2017 stoppen met lesgeven.
MB gereintegreerd in de unit, na de zomervakantie is zij – waarschijnlijk - volledig
inzetbaar
LB is boventallig aanwezig tot de zomervakantie, daarna wordt verder gekeken wat de
status is.
Formatieplaatje
Het formatieplaatje is bijna rond. Tijdelijke aanstellingen worden niet verlengd.
Vanuit de mobiliteit vanuit Xpect komen er 2 ervaren docenten bij - Paul en Dana
Volgende indeling voor het volgende schooljaar:
5x unit 1
4x unit 2
4x unit 3
3x unit 4
Het streven is 24 tot 27 kinderen per thuisgroep.

Aanmeldingen voor de Unit 1 gaan erg goed.
We hopen dat het aantal overstappers in 2017-2018 minder wordt.
Zij-instroom wordt beperkt aangenomen, getoetst wordt de inpasbaarheid qua
onderwijsbehoefte.
Vraag vanuit de MR - Blijven de jongste kinderen van de thuisgroep bij elkaar en
houden ze dezelfde mentor?
Uitslag Route 8 is (landelijk gezien) goed. De Borne is positief over de score en over de
uitstroom naar het V.O.
Vraag vanuit de MR – Krijgen we als de Borne te horen of de Borne goed heeft
geadviseerd. Ja – daar krijgen we jaarlijks een terugkoppeling van.
Nieuwe bestuursvoorzitter van Xpect heeft als streven om de koppeling van P.O.
(Xpect) naar het V.O. te verbeteren.
4.

Mededelingen ouders (15 min)
Verkiezingslijst OPR
Keuze van de MR is Fabian de Beyn
MR verkiezing
De tekst van de vacature ligt klaar en donderdag wordt deze kenbaar gemaakt.
Bibi geeft aan ook te willen stoppen met de MR na dit schooljaar.

5.

GMR (30 min) Jeroen
Punten vanuit de GMR
- Wat is onze visie op ouder als educatief partner & leren
o Staat in het Strategisch Plan*
Op alle punten scoren we erg goed – zie spiegelgesprek
Het ontwikkelpunt van de Borne is om een digitaal ontwikkelingsperspectief te
genereren. Het ontwikkelingsperspectief is nu nog niet digitaal, maar wel in
ontwikkeling.
-

Zijn er nog zaken die wij als MR willen weten van de GMR of van andere MR’s?
Dit is doorgegeven aan de MR van de Borne, zodat de MR weet dat deze
mogelijkheid er is om te benchmarken.

-

Initiatief op een school van Xpect Primair ter voorkoming van homo-haat.
o Wat onze visie hierover?
De Borne behandelt dit onderwerp via Marietje Kessels en Seksuele Voorlichting
Ten alle tijden wordt het bespreekbaar gemaakt binnen de unit – routine ‘Ik en de
ander’.

-

Resultaat en vervolgstappen en plannen die komen uit het spiegelgesprek

Dit is besproken binnen de MR en de MR heeft er vertrouwen in dat het goed gaat
komen. Het idee is om dit frequent terug laten komen om de doelen te bespreken.
Dit kan iedere vergadering terugkomen onder het kopje Mededelingen directie.
Extra opmerking uit de MR – niet alleen nadruk leggen op de ontwikkelpunten, maar
ook de zaken die nu goed zijn, goed blijven borgen.
-

21 eeuws leren verder vormgeven
Hier loopt de Borne ver in vooruit. We kunnen blijven leren van elkaar binnen de
Xpect Primair.

6.

Thema Kwaliteit van het onderwijs (15 min)
Werkbeleving: taakbeleid nieuwe CAO
Er is nu een Manifest P.O. in actie, dit kun je tekenen als indiviu, als school.
Er is veel politieke aandacht voor, we houden de ontwikkelingen in de gaten.
Er komt een nieuwe CAO komen.

7.

Rondvraag (10 min)
Norman
Laatste (informele) vergadering op maandag 26 juni in het Dorstig Hert. 19.00 uur.
Jeroen
Foto MR – gaan we volgende jaar doen
MR opleidingen bijgewoond (basis Bibi en Jeroen) was erg positief
Jeroen vraagt of hij een voorstel mag doen om een nieuwe structuur en werkwijze met
als doel rust en duidelijkheid – akkoord
Gwen
Aandachtspunt voor de Borne – let op met de hoeveelheid mail die er naar ouders toe
gaat. Soms is het erg veel.
De hit van de Borne disco was “Kind van de Duivel”, 2x per sessie kwam deze voorbij.
Gwen vond dit niet respectvol binnen een basisschool. Daarnaast is De Borne is een
Katholieke basisschool. Een oplossing kan een “blacklist” geven.
Rita
Analyse van de ouder- en leerling enquête. Dit komt de eerste vergadering van volgend
Schooljaar.

8.

Evaluatie vergadering (5 min)
22.00 uur vergadering gesloten

9.

Sluiting (22:00 uur)

