Agenda MR-vergadering 13 januari 2020
Aanwezig: Femke, Onno, Norman, Geert, Selina, Norman, Marike, Carien, Monique,
Miriam
Afwezig: Notulist: Miriam
Vergadering Deel I
1.

Opening (20.00 uur)
✓ Welkom
✓ Er zijn geen aanvullende punten voor de agenda.

Voorzitter

2.

Mededelingen directie

Monique/
Norman

✓ Monique deelt haar nieuws over haar nieuwe uitdaging bij
Pendula en de wijze waarop het traject hierheen invulling
heeft gekregen. Op De Borne staat alles als een huis, dat
speelde een belangrijke rol bij de besluitvorming om deze
tweede uitdaging aan te gaan, ondanks dat dit ook voor
Monique vrij onverwacht komt. De komende periode wordt
duidelijk hoe op beide scholen alles concreter en voor de
lange termijn wordt ingevuld.
✓ Terugkoppeling heidag: op 13 januari heeft het MT een
heidag gehad, hier is het jaarplan tot op heden op alle
vlakken geëvalueerd, met positieve resultaten. Ook zijn hier
de laatste zaken voor de verbouwing zijn samen met de
architecte definitief gemaakt, zodat de
uitvoeringsvoorbereidingen van start kunnen gaan.
Kwaliteitsborging van alle plannen en vernieuwingen staat
voor de komende tijd op de agenda.
✓ De staking op 30 en 31 januari 2020: Xpect Primair heeft
besloten niet te staken, maar geen onderwijs te geven en
de school voor kinderen gesloten te houden. Doel van deze
dagen is om op die dagen met elkaar constructief het
gesprek aan te gaan over hoe in de toekomst de kwaliteit
van onderwijs te garanderen, rekening houdend met alle
uitdagingen die er zijn of gaan komen. Het staat
leerkrachten nog altijd vrij om te gaan staken. Ook is er een
manifestatie in het Leypark, waarvoor ook ouders zijn
uitgenodigd om deel te nemen.
✓ De status van klachten is besproken.
✓ Watertap wordt in april geplaatst.

3.

RI&E
-

Geert

Ter informatie

Brandweer is geweest voor controle. Genoodzaakte
aanpassingen zijn inmiddels doorgevoerd.

✓
4.

Vertrouwenscommissie update (5 min)
✓ Loes en Marike gaan rots en water opleiding doen en dit
samen met Paul verder doorontwikkelen zodat het binnen
alle units beschikbaar wordt.

Marike

Ter informatie

4.

MR zaken (20 min)

Voorzitter

Sparren

5.

6.

✓ Voor de binnenkort te introduceren Borne-app heeft de MR
via het secretariaat een inlog gekregen om hierop de
informatie te delen. Miriam schrijft een toelichtingstekst.
GMR (10 min)
Norman
✓ Demis Backx gaat als afgevaardigde naar de GMR.

10.

Vergadering Deel II
Brainstorm
✓ Als concept-datum van de door de MR georganiseerde
ouderavond is donderdag 5 maart 2020 gekozen.
Binnenkort vindt eerste communicatie naar ouders plaats.
Rondvraag
Gezamenlijk

11.

Controle en goedkeuring notulen (5 min)

Secretaris

12.

Sluiting (21:15 uur)

Voorzitter

Ter informatie

Sparren

