Agenda MR-vergadering 18 januari 2021
20.00 uur via Teams
Aanwezig: Leden school: Marike, Geert, Jenai, Amber,
Oudergeleding: Miriam, Anne, Martin, Yvonne
Norman
Notulant: Miriam

Vergadering
1.

Opening (20.00 uur)
✓ Welkom

Anne

Opening door Anne

2.

Mededelingen directie

Norman

De actuele status van de school. Het team werkt met
heel veel toewijding en inzet elke dag, heeft veel voor
elkaar over en daar is Norman heel trots op. Er is
momenteel geen goed zicht op de coronacijfers. Bij
collega’s die thuis zitten zijn geen besmettingen voor
zover bekend. Bij kinderen ook niet. Er wordt veel
gebruik gemaakt van de noodopvang. We zijn voor de
komende weken goed voorbereid op de verlenging
van de lockdown. Volhouden is het enige devies.
Afvloeiingslijst: afgelopen vier jaar hebben alle
Tilburgse scholen een extra ondersteuning gekregen
voor passend onderwijs. Alle scholen moeten 38%
van dit budget inleveren. Voor De Borne betekent dit
1,3 FTE, maar er is nu geen sprake van dat er iemand
moet afvloeien, omdat dit vanwege natuurlijk verloop
al is voorzien. Volgend schooljaar is hier wederom
aandacht voor.De expertise unitcoördinator willen we
toevoegen aan de expertiselijst. De docenten uit de
MR mogen hierover stemmen en stemmen in.

3.

Update RI&E

Norman

Cito heeft het advies gegeven om geen testen af te
nemen voordat de kinderen twee weken op school
hebben gezeten. Vooralsnog is dus niet zeker
wanneer deze kunnen gaan plaatsvinden. De Borne
volgt het advies van Cito.
De directie zoekt een coördinator voor de RI&E.
Nadat deze heeft plaatsgevonden, dan leidt dit tot
een actieplan dat wordt uitgevoerd tot 2025.
Verwachting is dat het inventarisatiedocument met

actieplannen dit voorjaar klaar is en wordt dan
gedeeld met de MR.
4.

Planning van schooljaar en
stukken doornemen

5.

Koffie/thee pakken

6.

Informatieavond

Anne

We willen als MR gaan werken met een meer formele
jaarplanning, waarin duidelijker is te zien welke
onderwerpen en besluitvormingsmomenten op welke
momenten de revue dienen te passeren.

Allen

Brainstorm over de invulling van de nieuwe
informatieavond voor ouders. De timing voor een
nieuwe informatieavond in de lente voelt op dit
moment onlogisch, omdat we niet fysiek bijeen
kunnen komen. Dit was op de vorige avond juist de
kracht.
We zijn voornemens de ouders proactief te vragen
naar hun mening en vragen over het onderwerp.
Tijdens de volgende MR-vergadering zullen we het
onderwerp verder bespreken en de mogelijkheden en
onmogelijkheden onderzoeken.

7.

Rondvraag

Allen

