Notulen MR-vergadering
Maandag 6 december 20.00 uur via Teams
Aanwezig: Leden school: Jenai, Simone, Paul en Maaike
Oudergeleding: Miriam, Anne, Martin, Yvonne
Notulant: Miriam

Vergadering
1.

Opening (20.00 uur)

2.

Bespreekpunten

Anne

-

Er zit complexiteit in de coronacommunicatie vanuit de overheid. De Borne
sorteert hier op voor, maar vaak wordt er
last minute door de overheid iets aangepast.
Daardoor verloopt communicatie met de
ouders soms anders dan beoogd.

-

Bezetting van het team is nog altijd
spannend, maar tot op heden lukt het
allemaal en lost het team daar waar
mogelijk alles gezamenlijk op. Coronaregels
worden door het team zeer zorgvuldig
nageleefd.

-

Versoepeling van besmettingsregels. Niet
langer hoeft bij een besmetting de volledige
unit naar huis, in tegenstelling tot regels van
vorig jaar. Uit onderzoek is gebleken dat
unitonderwijs niet tot meer besmettingen
buiten de eigen klas leidt. Dat is de
argumentatie van de GGD om bij de huidige
besmettingsgraad enkel de thuisgroep naar
huis te sturen, zoals recent in unit 3 is
gebeurd. Er is nu geen communicatie naar
andere klassen uit dezelfde unit wanneer
een klas in quarantaine moet. In het vervolg
zullen ouders uit de volledige unit hierover
geïnformeerd worden.

-

Thuisonderwijs in individuele situaties: het
bestuur van Xpect Primair heeft besloten

dat dit (om de leerkrachten te ontlasten) er
geen thuisonderwijs wordt gegeven aan
individuele leerlingen. Gelijktijdig hebben
ouders vaak geen goed idee wat ze kinderen
kunnen aanbieden. Vanwege het soort
onderwijs en de verschillende niveaus, is
ervoor gekozen om de adaptieve methodes
die online te gebruiken zijn, voor thuis
toegankelijk te maken. De mentor is het
eerste aanspreekpunt hiervoor en doet
binnen de mogelijkheden die er op dat
moment zijn, zijn/haar uiterste best. In de
units wordt wel nagedacht over extra
mogelijkheden voor thuis. Daar waar
mogelijk wordt ook al iets extra’s ingezet.
-

Begroting voor de komende vier jaar is
goedgekeurd door het bestuur van Xpect
Primair en is nogmaals gedeeld met en
gepresenteerd aan de MR.

-

Presentatie: wat doen oud-leerlingen van De
Borne in het voortgezet onderwijs? Er is
extern onderzoek geweest naar de niveaus
van kinderen na hun basisschooltijd. Hieruit
blijkt o.a. dat het percentage oud-leerlingen
van De Borne op het niveau van het advies
blijft; een resultaat dat stevig boven het
landelijk gemiddelde ligt. Het onderzoek is
gedaan door NRO in opdracht van het
Ministerie van Onderwijs.

-

Carin Zandbergen is op schoolbezoek
geweest, heeft onder andere een taalles
bijgewoond, is in de units op de werkvloer
aanwezig geweest. Ze heeft een gesprek
met het MT gevoerd en heeft decharge
verleend.

-

Er komt vanuit de school een vragenlijst aan
ouders over hun ervaringen met
Rapportfolio. De resultaten worden in een
volgende MR-vergadering besproken.

-

Er is overleg met de GMR over de
trainingsmogelijkheden voor de MR. Er is op
dit moment geen nieuws.

-

De MR gaat zich richten op wat meer
zichtbaarheid richting de ouders, door vaker
in de wekelijkse nieuwsbrief te publiceren.

3.

Punten vanuit Jaarrooster?

Momenteel geen actualiteiten vanuit het
jaarrooster.

4.

Mededelingen GMR

Er zijn geen mededelingen vanuit de GMR.

5.

Brainstorm over
Lentekriebels/thema avond

6.

Rondvraag

De eerste voorbereidingen zijn getroffen voor een
thema-avond in het voorjaar van 2022. Ouders zal
ook gevraagd worden naar hun interesses en
wensen.
Geen vragen.

7.

Notulen doorlezen samen

Bijlagen:

