Agenda MR-vergadering 20 februari 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

Staking
✓ Terugblik op de tweedaagse staking van januari (30 en 31
januari). Het team heeft niet gestaakt, maar heeft de tijd
effectief besteed aan diverse actuele thema’s. Output
hiervan is gedeeld met de MR.
✓ Tot carnaval wordt er nog opgeruimd, ter voorbereiding op
de verbouwing. Ook tijdens de stakingsdagen is hieraan
gewerkt.
✓ Manifest in het Willem II stadion tijdens de staking
tweedaagse kende een hoge opkomst met zo’n 1500
onderwijsprofessionals uit de regio.
Vertrek Monique naar Pendula
✓ Na de carnavalsvakantie gaat de stichting met het team van
De Borne in gesprek om het profiel van de nieuwe directeur
in kaart te brengen. Zeer waarschijnlijk zal de werving
plaatsvinden via een externe procedure. De procedure zal
worden ingevuld met de hulp van een
benoemingsadviescommissie met MR-vertegenwoordiging,
teamleden en een vertegenwoordiger van het bestuur.
Streven is dat rond de meivakantie bekend zal zijn wie
vanaf het nieuwe schooljaar de directeur is.
Nieuwbouw
✓ De nieuwbouw vordert snel. Volgens planning trekken de
BSO en de 0-4-jarigen-opvang op 6 april in de nieuwbouw.
Unit 4 van De Borne gaat in een van de eerste weken na de
meivakantie de nieuwbouw betrekken.

3.

RI&E
✓ Tweede controle van de brandweer laat vooralsnog op zich
wachten. Is op zich geen probleem, want alle aanpassingen
aan het gebouw zijn doorgevoerd.

Geert

Ter informatie

4.

MR zaken (20 min)

Voorzitter

Sparren

10.

✓ 18 maart is de beleidsrijke GMR-avond met thematische
spreker over veranderingen in onderwijs. MR-leden kunnen
zich hiervoor inschrijven.
Vergadering Deel II
Brainstorm
✓ Er is nadere invulling gegeven aan het programma voor 5
maart.
Rondvraag
Gezamenlijk

11.

Controle en goedkeuring notulen (5 min)

Secretaris

12.

Sluiting (21:50 uur)

Voorzitter

6.

Sparren

