Notulen MR-vergadering 18 maart 2019
Aanwezig:
Afwezig:

Geert, Norman, Marike, Carien, Femke, Selina, Jeroen, (Ruud komt
kijken)
Gwen

Vergadering Deel I
1.

Opening (20.00 uur)


Voorzitter

2.

Mededelingen directie (10 min)
 Loopt goed
 Mobiliteit van Xpect Primair is gestart vanuit het
bestuur, alle collega’s mogen bij alle scholen komen
kijken
 Personeel – Unit 3, Juul staat voltijd voor de groep
i.p.v. Petra i.v.m. ziekte. Dit kan veranderen i.v.m.
onduidelijkheid over het herstel
 Nicolle is nog ziek (vanuit de Xpect-schil), reintegratie zal plaatsvinden op de Borne
 Ziekteverzuim is omhoog gegaan i.v.m. diverse
trajecten en griep. Lessen zijn altijd doorgegaan, mede
dankzij de structuur van de Borne
 Grote groep zij-instromers leerkrachten gestart (totaal
23) binnen de samenwerkingsgroep RTC

Monique

Ter informatie

3.

Jaarverslag 2018
 Thema is “Less is more”
 Norman heeft het jaarverslag doorgelopen en
aandachtspunten behandeld.
 Jaarverslag wordt doorgemaild door Norman

Norman

Ter informatie

4.

Brainstorm nieuwe schoolplan
 Koersplan van Xpect wordt donderdag gepresenteerd
 Koersplan is heel abstract. Van daaruit gaat de Borne
zijn schoolplan maken voor 4 jaar.
 Borne gaat met de visiegroep dit behandelen (1x per 3
maanden afspraak hierover).
 Tijdens de studiedag wordt de input van het team
gevraagd
 Voor zomervakantie moet het concept klaar zijn
 Monique stelt de vraag of en hoe we ouders/MR hierin

Monique

Sparren

kunnen betrekken
 Discussie is gevoerd en advies van MR is gegeven dat
het een goed plan is om ouders te polsen voor
informatie, wellicht via een middagsessie
5.

Geert
RI&E Update (5 min)
 Brandoefening gehad, vanwege een nieuwe vluchtroute
voor unit 3. Positief bevonden door de brandweer
 Voor de zomervakantie komt er weer een
onaangekondigde oefening
 Marike geeft aan dat de evacuatie lastig is in unit 1
 Tip van Norman – Loet Smits – vader van Lout en
Jelte is BHV-trainer en zou kunnen helpen
 Fysieke aanpassingen in het gebouw worden ook
gedaan i.v.m. de verbouwing

Ter informatie

6.

Veiligheidsplan update (5 min)
 Geen bijzonderheden

Marike

Ter informatie

7.

MR zaken (10 min)
 Beleidsrijke avond was een succes
 Vacature Plein 013, voor 8 april aanmelden
 Verkiezingen
 Tijdspad – voor zomervakantie,
Volgende week Borne-info – verkiezingen 3 plaatsen
Dan 3 weken de tijd geven om op te geven
Meer dan 3 kandidaten, dan verkiezingen uitschrijven

Voorzitter

Sparren

Jeroen /
Norman

Ter informatie

Marike 1e jaar
Gwen 3e jaar
Geert 1e jaar
Femke 2e jaar
Selina 2e jaar
Norman 3e jaar
Carien 2e jaar
Jeroen 3e jaar
8.

GMR (10 min)
 Terugkoppeling naar RvT – 16 april
 Bespreken volgende vergadering
1. Wat vinden scholen van de richting (missie, kernwaarden en
kernthema's) van het koersplan?
2. Wat vinden scholen van de mate van betrokkenheid bij de
ontwikkeling van het koersplan?
3. In hoeverre nodigt het koersplan uit om binnen de scholen
invulling te geven aan het koersplan?

9.

Deel II vergadering (21.00 uur)
 Brainstorm “Groene school”
gezondheid, groen schoolplein initiatieven en
financiële stimulansen, duurzaamheid, etc.).

10.

Rondvraag
Carien – Ton Lips (Ipad gebruik) benaderd, nodigt hem
uit voor 15 april
Ruud vond het leuk om mee te kijken en stelt zich graag
beschikbaar als nieuw lid

Gezamenlijk

11.

Controle en goedkeuring notulen (5 min)

Secretaris

12.

Sluiting (22:00 uur)

Voorzitter

