Agenda MR-vergadering 26 augustus 2019
Aanwezig: Femke, Norman, Marike, Geert, Selina, Monique, Miriam
Afwezig: Onno, Carien sluit later aan
Notulant: Geert
Vergadering Deel I
1.

Opening (20.00 uur)
✓ Welkom
Marike houdt van de manier van openen door Femke. We doen dit
uit ons hart voor de Borne.
✓ Er zijn geen aanvullende dingen voor de agenda.

Voorzitter

2.

Mededelingen directie
✓ Start schooljaar
- Positieve start. Goede groepsbinding, ook binnen de units.
- Er zijn bij Femke veel klachten/vragen over het alleen lopen
in Toverland bij unit 3. Dit kan in communicatie van te
voren ondervangen worden.
- Hulpouders waar je teveel van hebt (schoolreis) van te
voren inlichten of het wel/niet nodig is.
✓ Personeel
- Eline is zwanger, gaat na de kerstvakantie met verlof.
- Bij John is een kwaadaardige tumor geconstateerd. Er
volgen nog onderzoeken en uitslagen.
- Monique is 2 dag werkzaam bovenschools met
verschillende projecten. Norman is daarom naast zijn
thuisgroep ook twee dagen ambulant voor directietaken.
✓ Jaarplan (mondelinge toelichting)
- In ontwikkeling a.d.h.v. studiedagen met het hele team en
een moment met het MT.
We gaan ons verder ontwikkelen. De ingeslagen weg
vervolgen. Het team wordt daarin begeleid door twee
externe mensen; Henk en Adri. Thema is Sturen op
autonomie.
- Er komt een nieuwe poster in de school met de
ontwikkelpunten voor dit schooljaar.
- Geen kijkuurtjes meer, we organiseren nu koffieochtenden.
Daarbij wordt in plaats van een unit door de hele school
gekeken.’
- De PLG, professionele leergemeenschap, blijft bestaan voor
rekenen, taal, (hoog)begaafd, cultuur, onderzoek en
ontwerp, welbevinden.

Monique/

Norman

3.

✓ Schoolgids (zie mail)
- Marike heeft een aantal vragen. Tekstueel stuurt ze door
aan Monique.
✓ Borne app
- Komt eraan. We zouden daarbij extern ondersteund
worden maar de ondersteuning is er niet meer. Daardoor is
er wat vertraging.
✓ Tevredenheidspeiling ouders
- Komt dit schooljaar maar we weten nog niet het kanaal.
Norman bekijkt dit in samenwerking met Jeroen Buyink.
Kan eventueel ook via de Borne app.
RI&E Update (5 min)

Geert

Ter informatie

5.

Volgende week is er een aangekondige ontruimingsoefening. Dit
wordt naar het team gecommuniceerd via de interne memo.
Veiligheidsplan update (5 min)

Marike

Ter informatie

6.

Paul gaat weerbaarheidstraining geven (rots en water) voor unit 2
t/m 4. Binnen unit 1 wordt overlegd, ook met Paul, of unit 1 ook
aan kan sluiten.
MR zaken (20 min)

Voorzitter

Sparren

Norman

Ter informatie

✓ Verkiezing Plein 013 (zie mail)

-

Waarvan akte

✓ Verkeer (zie onderaan agenda)
Komt op de agenda dit jaar.
✓ Speerpunten MR komend schooljaar (deel II)
8.

GMR (10 min)
✓ 27 mei rapport, wat is daar besproken. Info over fusie?

-

Het rapport van de fusie is er. De fusie is goedgekeurd.
We zijn als ‘maatje’ gekoppeld aan Fatima.

✓ Wie gaat naar de GMR→ Onno?
Norman geeft Onno de volgende vergadering wat meer
info.
9.

Vergadering Deel II
Brainstorm
Naar aanleiding van vorig jaar:
Inspirerende avonden organiseren. Hoe en wat?
Andere ideeën?

-

10.

We kijken of Ton 13 november kan voor een
inspiratieavond voor ouders.
Miriam neemt de PR mee op zich, en kijkt samen met
Carien hoe en wat. Ze kijken hoeveel hulp ze nodig
hebben en vragen de rest van de MR om hulp.

Voor de volgende keer/keren.
-PR-plan opstellen
-Avond organiseren
Rondvraag

-

Sparren

Vergadering 8 juni, avondvierdaagse. Selina is er
dan niet.

Gezamenlijk

-

Gaat het AVG-technisch niet te ver de
klassenindeling niet mee te geven?
Carien bakt taart voor volgende keer.

11.

Controle en goedkeuring notulen (5 min)

Secretaris

12.

Sluiting (22:00 uur)

Voorzitter

