Notulen MR-vergadering 1 oktober 2018
Aanwezig:

Onno, Gwen, Selina, Femke, Jeroen, Carien, Marike (notulen)

Afwezig:

Geert

Vergadering Deel I
1.

Opening (20.00 uur)
 Wie notuleert?

Voorzitter

2.

Mededelingen directie (10 min)
Monique afwezig, Norman doet mededelingen.
 Nieuwbouw Kinderstad

Monique

Ter informatie

KDV gaat half november over naar De Schout (Christoffel).
Dan verhuist BSO naar de Borne en de Blaak. Er komt een
werkgroep voor de inrichting van de bovenverdieping
 Ziekteverzuim bijna op nul
 1 oktobertelling: 387 (dat is 15 lln meer dan vorig

jaar). Rek in U2 en U4 is eruit. Volgend jaar is de druk
minder. Streven is 4 thuisgroepen per unit. Er blijven
rondleidingen komen. Mensen zijn bang voor
wachtlijsten, komen steeds vroeger.
Om kwaliteit te blijven waarborgen zit er een limiet aan het
aantal lln per unit.
 Er is veel belangstelling van buitenaf; max 2

schoolbezoeken per maand; er wordt niet speciaal wat
aangepast in het dagprogramma
Schoolgids
 Document gemaild, graag vooraf doorlezen en
feedback tijdens de vergadering doorgeven of
bespreken
Missies: voorwaardes moet zijn voorwaarden
Is flink naslagwerk. Zitten veel dingen in die verplicht zijn. Eventueel
uitgebreide inhoudsopgave, met meer info.
MR: 1x per maand
Voeg vanaf p19 de korte credo's toe:

Instemming

U1-U2 van lerend spelen naar spelend leren
U3-U4 van lerend onderzoeken naar onderzoekend leren
P21 Zin bij U2 klopt niet Na de instructiemomenten bij rekenen
gaan de kinderen zelf aan de slag om hun rekendoelen te halen
P22 eindtoets blijft verplicht IEP. Inhoudsopgave klopt niet met
inhoud in deze.
P38 (jeroen): zijn we akkoord met tekst bij MR
P42: protocol seksuele intimidatie: dit geldt voor alle xpectscholen.
Moet zo rechtstreeks overgenomen worden
Vrijwilige ouderbijdrage, moet door MR officieel goedgekeurd
worden per schooljaar. Is voor dit schooljaar niet gebeurd. Hoogte
ouderbijdrage is wel met directie besproken. Daarna bij ledenraad.
Daarna hamerstuk MR. Jeroen houdt in de gaten of die idd
langskomt.
P 44: waar kan persoonlijker maken door namen toe te voegen.
Nadeel dat je steeds moet wijzigen.
Vormgeving: Maak grote tekststukken smaller zodat de lange
zinnen makkelijker lezen
P49 Achter Grebbe ook Kinderstad vermelden.
Marike stuurt haar aangepast versie naar Marion.

MR stemt in mits inhoudelijke aanpassingen worden doorgevoerd.

Strategisch beleidsplan
 Status en acties die genomen worden daaromtrent

Norman

Informatie

 Geen nieuwe informatie

3.

RI&E Update (5 min)
 Geen nieuwe informatie

Geert

Ter informatie

4.

Veiligheidsplan update (5 min)
 Geen nieuwe informatie

Marike

Ter informatie

5.

MR zaken (10 min)
 Foto maken voor de nieuwe poster

Voorzitter

Sparren

6.

GMR (10 min)
 Hoofdzaken doornemen

Jeroen /
Norman

Ter informatie

1e deel: nieuwe functiemix: schaal 10 en 11 ipv LA en LB.
Xpect wil ook schaal 9 en schaal 12. Schaal 9 heeft te maken met
seniorenbeleid. Je kunt dan binnen school gehouden worden
(mentortaken vervallen bijv.), salaris gaat dan achteruit maar

scheelt heel weinig in pensioen. Schaal 12 voor mensen met
ambitie te compenseren en te behouden voor de klas. Om leegloop
te voorkomen en know how te behouden.
2e deel: Koersplan Xpectprimair. Norman is hiervoor afgevaardigd.
Presentatie hierover (proces) in GMR. Deze heeft geen
inhoudelijke op- en aanmerkingen gegeven. Doel: elke Xpectschool
heeft gemeenschappelijke waarden, maar daarnaast eigen
identiteit en eigen waarden die de school kenmerken. Uiterlijk
vormgegeven in posterformaat met doorklikmogelijkheid. Wordt
gepresenteerd in maart 2019 als Xpect primair 60 jaar bestaat. In
schoolgids dan alleen zaken die specifiek voor de Borne gelden.
Angela en Hannah (trainee) zetten de grote lijnen uit, Norman
vanuit GMR.

7.

Deel II vergadering (21.00 uur)
 Brainstorm “Groene school”
gezondheid, groen schoolplein initiatieven en
financiële stimulansen, duurzaamheid, etc.).
Financiering mag nooit de reden zijn om omwenteling
te gaan starten. Gwen neemt rol van voorzitter in
Brainstorm over.
Associatie groene school: moestuin, gezondheid, fruit,
veilig pedagogisch klimaat, duurzaam, sport,
onderzoek, imker, natuur, spelend ontdekken, de wijk,
traktaties, energie, zuinig, recyclen, gemeente, debat,
kringloop, planten in school, dieren in school,
schoolmelk, allergieën, buiten spelen, grasmat,
sjouwen, wasmachinebewustwording, autonomie,
fietsen/bewegen, uitdaging.
Clusters:
Zie scan
Doel: er speelt iets, er leeft iets, er is subsidie te krijgen
nu.
Officieel is het stuk voor de kleuterlokalen speelplaats
van de Borne.
Onderzoek of er partners te vinden zijn: Grebbe
(kinderstad), de Blaak.
Het stuk voor U4 is officieel van de Blaak. Die bieden
weinig tot geen ruimte tot gesprek.
Stel voor dat de Borne en de Grebbe het initiatief
nemen in plannen, financiering en onderhoud.
Dit geldt alleen voor een schoolplein, 'Groene school’
is veel ruimer. Schoolfruit. OV is ook al met groene
school bezig geweest. Groene School is een breed
thema. Wellicht met één van de 5 pijlers starten.
Hoe staat Monique erin? Mag het Johan Cruijffplein
weer te niet gedaan worden.
Mooi zijn de Citytrainers: unit overstijgend werk.
Gemeentegrond vóór het schoolplein van de Blaak.
Mag gebruik van gemaakt worden, maar niet
geconfisqueerd worden.
Willen met schoolplein aan de slag, dan moet dat in

overleg met Kinderstad (Grebbe) en de Blaak.
Gemeente is voorstander van groene schoolpleinen.
Formeel is schoolplein de Blaak ¾; de Borne ¼
(daarbij mogen we gebruik maken van het Bollenveld)
Wat brengt een groen schoolplein ons? Visie in school
wel zichtbaar, buiten de school niet.
Xpect juicht dit toe.
De binnentuin is straks ook voor algemeen gebruik.
Wordt nu gebruikt door onze kleuterklassen. Is een
optie. Vraag is van wie die binnentuin is?
Wensen:
U1 groen plein, meer uitdaging voor kinderen dan nu
U2 wil eerst met collega's bespreken
Idee: achterban raadplegen
Stap 1: gezamenlijke wens vanuit de units
samensmelten tot één gezamenlijke wens; bij directie
navragen wat kan; wens is.
Stap 2: strategie bepalen, plan maken, daarna pas
aanbieden aan andere partners
Eerste stap Blaak-Borne-Grebbe: nu met verbouwing
ook de speelpleinen aanpakken.
Uitzoeken subsidie Johan Cruijff schoolplein. Mag dat
aangepast worden?
Moet dat blijven bestaan?
Kunnen we de loze driehoek vóór het Blaakhek groen
worden?
Prioriteit is nu het opstarten van de verbouwing
Volgende keer verder. Dan over Voeding en
Gezondheid.
Norman gaat 'visje uitwerpen' in eerste gezamenlijke
overleg over de nieuwbouw.
 Stukken ingezonden door Marike graag vooraf inlezen

8.

Rondvraag

Gezamenlijk

Onno: heeft voor Femke waargenomen toen zij op
vakantie was. Is geen lid. Eind van dit jaar zwaaien er
een aantal af (minimaal 2 Jeroen en Gwen). Spek en
bonen past niet bij hem. Komt erbij op moment hij
verkozen wordt.

9.

Controle en goedkeuring notulen (5 min)

Secretaris

10.

Sluiting (22:00 uur)

Voorzitter

