Agenda MR-vergadering 22-06-2021
20.00 uur via Teams
Aanwezig: Leden school: Marike, Geert, Jenai, Amber
Oudergeleding: Miriam, Anne, Martin, Yvonne
Notulant: Miriam

Vergadering
1.

Opening (20.00 uur)
● Welkom

2.

Bespreekpunten

Input vanuit Norman
45 min
Formatie
De formatie is volledig rond en dat is zeer prettig,
aangezien dit op diverse andere scholen in de stad
vooralsnog niet gelukt is. We kunnen dus met een
volledig en volwaardig team het nieuwe schooljaar
starten. De mentoren zijn ook bekend voor de
kinderen. Het webinar is door ouders als waardevol
bestempeld.
NPO-gelden
Norman heeft de NPO-gelden gepresenteerd bij de
GMR. De reacties waren positief. Ondanks dat de
NPO geen structureel middel is, is het wel gelukt om
structurele onderwerpen aan te pakken. Er is
ingetekend op alle opleidingen, dat betekent dat alle
plannen die we hebben gemaakt, ook uitvoerbaar
zijn en daadwerkelijk gerealiseerd worden. Daarbij
krijgt iedereen de mogelijkheid om de opleiding te
gaan doen waarvoor bewust door hen is gekozen.
De GMR en de MR zijn beide voor volgend jaar
voorzien van vertegenwoordiging van de Borne.
Vanuit de oproep richting ouders is er helaas geen
respons gekomen om deel te nemen aan de GMR,
daarom is er alleen een afgevaardigde vanuit de
medewerkers in de GMR vertegenwoordigd.
Jaarrooster en studiedagen
Er zijn scholen met meer studiedagen of een week
extra vakantie (in juni). Op de Borne is 26,5 uur
contact met leerlingen. Andere scholen kiezen voor
27,25 uur. Dat sparen ze op tot studiedagen of een

extra week vrij (roostervrije week). Op De Borne is
die ruimte er niet. Verder volgt De Borne de
vakantieplanning van Xpect Primair.
Aankomend schooljaar is een kort schooljaar en om
die reden zijn er slechts drie studiedagen.
Binnenkort worden deze bekend gemaakt.
Het schooljaar is bijna afgelopen en dus zal ook een
terugblik op corona niet ontbreken. In het team
wordt nog gesproken over welke dingen, rituelen of
afspraken positieve effecten hebben gebracht en
mogelijk blijven.
Unit 4 werkte tot op heden grotendeels
groepsdoorbroken. Na een half uur in de thuisgroep
wordt er buiten de klas gewerkt. Voor de vier
klassen zijn er met ingang van volgend jaar drie
opstartplekken. Bij de opstart van het nieuwe
schooljaar zal hier op de kennismakingsavond extra
toelichting over gegeven worden. De ouders hebben
er nu al een brief over ontvangen.
Koffie/thee

3.

Punten vanuit Jaarrooster?

30 min

4.

Mededelingen GMR

5 min

5.

Brainstorm over Lentekriebels

6.

Rondvraag

7.

Notulen doorlezen samen

Bijlagen:
-

10 min

-

De nieuwe leerkrachten voor de MR zijn
bekend (Simone, Jenai, Paul en Maaike).
- Er wordt navraag gedaan over de
mogelijkheid om de nieuwe MR-leden in het
begin van het nieuwe schooljaar een
introductietraining te geven over deelname
aan de MR.
Er is een nieuwe leerkracht (Nicole) gevonden die
deel gaat nemen aan de GMR. Demis Bax blijft als
ouder aanwezig.
Doorgeschoven naar het nieuwe jaar.

