Notulen MR-vergadering 08 februari 2018 (i.p.v. 22 januari 2018)
Aanwezig:

Onno, Gwen, Selina, Jeroen, Paul, Norman

Afwezig:

Carien, Jeanne

Vergadering Deel I
1.

Opening (20.00 uur)
 Welkom Onno
Onno Witte gaat Femke vervangen tot ze terug is.

2.

Mededelingen directie (10 min)
 Ontwikkelingen binnen school vanuit het jaarplan
Van dit onderwerp is geen document vanuit de directie
ontvangen, dus dit onderwerp kan niet besproken worden.
 Toetsen Groep 7
Norman heeft uitleg gegeven:
Voorheen werd er in groep 7 een entreetoets gedaan, dit
staat nog vermeld in de schoolgids. Deze toets valt in
dezelfde periode als de M-toetsen.
De Borne wil graag van deze dubbele toetsen af. Er zijn 2
Opties:
Optie 1: Wel entreetoets doen en geen M-toetsen;
Optie 2: Wel de M-toetsen doen en geen Entreetoetsen;
De voorkeur gaat uit van de M-toets in plaats van de
Entreetoets.
De consequentie van dubbeltoetsen is dat een van de twee
toetsen erg weinig waarde heeft.
Advies van de MR:
Inhoudelijke kan de MR zich vinden in het vraagstuk en
het voornemen om te kiezen om de entreetoets te laten
vervallen.
Daarnaast adviseert de MR om deze maatregel volgend
schooljaar in te laten gaan in plaats van dit schooljaar.
Zodat we zorg kunnen dragen voor een goede
communicatie naar de ouders en de school zich op dit
moment aan de onderwijsbelofte houdt.

Voorzitter

Ter informatie

3.

Professionaliseringsbeleid de Borne (5 min)
 Hoe wordt professionalisering binnen de Borne
vormgegeven
Van dit onderwerp is geen documenten vanuit de directie
ontvangen, dus dit onderwerp kan niet besproken worden.

Monique

Advies

4.

RI&E Update (5 min)
Geen update

Norman

Ter informatie

5.

Veiligheidsplan update (5 min)
Geen update

Paul

Ter informatie

6.

MR zaken (15 min)

Voorzitter

Sparren

Jeroen /
Norman

Ter informatie

 Is er behoefte om andere scholen en MR’s te bezoeken
Wellicht als er een zeer bijzondere MR is, dan kan het
interessant zijn. Jeroen zal dit binnen de GMR in de gaten
houden.
 MR – Poster
Is akkoord gevonden, Jeroen zal dit laten printen en laten
ophangen
7.

GMR (10 min)
 Update
De meeste lopende stukken zijn voor akkoord bevonden

Vergadering Deel II - vanaf 21.00 uur
8.

Onderwerp Communicatie
 Enquête bekijken en bespreken
Jeroen maakt een verslag en deze wordt de volgende
vergadering verwerkt in een definitief advies naar de
school.

Gezamenlijk

9.

Rondvraag
Paul - Welk onderwerp zullen we de volgende
vergadering oppakken?
Besloten dat het onderwerp “Hygiëne” is

Voorzitter

10.

Controle en goedkeuring notulen (5 min)

Secretaris

11.

Sluiting (22:00 uur)

Voorzitter

Extra onderdeel ingebracht door Norman:
MR is op de hoogte gesteld van het zorgplan, de besteding van de zorggelden vanuit Plein 013. Dit
onderdeel is akkoord bevonden door de personeelsgeleding.

