Notulen MR vergadering 27 november 2017

Vergadering Deel I
Aanwezig: Jeroen, Norman, Paul, Carien, Jeanne, Selina, Femke
Afwezig: Gwen
1.

Opening (20.00 uur) en vaststelling agenda

2.

Mededelingen directie
 Afvloeiingslijst.
Deze hoeft niet gemaakt te worden, er vloeit niemand
af.
 Update begroting.
De begroting is goedgekeurd. Eerste jaar 2018 licht in
de min, maar er is wat speelruimte. Monique licht
verder toe. Het leerlingen aantal zal gaande weg
groeien is de verwachting.

3.

Aannamebeleid
 Document Aannamebeleid. Boven de 57 leerlingen
komt er een stop. Dit is nog niet aan de orde nu. Om
het concept te waarborgen is dit echt nodig mocht het
aan de orde zijn. Het is officieel goedgekeurd.

4.

RI&E Update
 Norman: Risico analyse is goedgekeurd en heel
kritisch en uitgebreid ingevuld. Het was ook veel werk.
Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan: o.a. alle
kasten in de berging moeten vastgezet worden. Hier is
een plan voor opgesteld om dit in orde te maken. Het
plan wordt uitgedeeld. Dit komt iedere vergadering op
de agenda als punt Arbo.

5.

Veiligheidsplan update
 Alle scholen van Xpect moeten hun plan in januari op
orde hebben. Inspectie hecht hier momenteel veel
waarde aan. Paul geeft verdere toelichting. Het plan
komt op de site (6 december is de nieuwe site in de
lucht).

6.

MR zaken
 Landelijke staking december.
Hier wordt nog met de scholen en bestuur over
gesproken. Woensdag wordt hierover besloten.
 OR en ouderbijdrage
In de GMR is er een discussie over gaande (niet vanuit
De Borne). De MR heeft nl instemmingsrecht over de
hoogte van de bijdrage voor de OR. Het is hier wel
bekend. Norman zit ook bij de OR en houdt dit voor de
MR mee in de gaten. Ook neemt Norman het
aandachtspunt voor de herinneringsbrieven mee naar
het MT.
 Begroting instemmingsrecht – nieuwe wetgeving
De MR krijgt in de toekomst instemmingsrecht over de
begroting. Dit ter info vanuit Jeroen.

7.

GMR
 Update
OR (zie boven) is aan bod gekomen.
Raad van toezicht is geweest. Ze hebben uitgelegd wat
hun taken zijn en hebben het o.a. over educatief leren
gehad; ouders als educatief partner. Ook is de privacy
wetgeving is behandeld. Ook is communicatie aan bod
gekomen.
De school wil graag zelf zeggenschap blijven houden
over de computers (natuurlijk volgens het
veiligheidsplan).

Vergadering Deel II - vanaf 21.00 uur
8.

Onderwerp Communicatie
 Communicatie tussen units onderling op
informatieavonden
 kwantiteit/kwaliteit in de communicatie naar
ouders
 goede communicatie naar ouders om
(veranderings)processen te stroomlijnen
Doel: Wat wil ik met dit bericht bereiken.
Gesprek:
Er komt een nieuwe website die nieuwe en
bestaande ouders kan informeren (6
december). Dit is al erg fijn.
Ook wordt er gekeken naar een nieuwe
basisschool app.
Formeel: via mail op een bepaalde dag?
Informeel via klasbord/facebook?
Actie: Een enquête onder de ouders van de
Borne. Jeroen stelt een enquête op en mailt m
rond.
Mededeling: Onno Witte vervangt Femke tot
het eind van dit schooljaar. Hij luistert mee.
Volgende keer notuleert: Gwen

9.

Rondvraag

Voorzitter

10.

Controle en goedkeuring notulen (5 min)

Secretaris

11.

Sluiting (21:37 uur)

Voorzitter

