Agenda MR-vergadering
Maandag 20 juni 2022 om 20.00 uur
Aanwezig: Leden school: Jenai, Simone, Paul en Maaike
Oudergeleding: Miriam, Anne, Martin, Yvonne
Notulant: Miriam

Vergadering
1.

Opening (20.00 uur)

2.

Ingekomen
communicatie/vragen

3.

Bespreekpunten
Vanaf 20.30u

Anne

OV
Norman

De vraag rijst wederom: is er gezien de vele
traktaties en in het kader van de gezonde school
aanleiding om het traktatiebeleid nog eens
kritisch te bekijken?
Oudervereniging
Janneke geeft namens de OV uitleg over de visie
op de ouderbijdrage. Er blijft jaarlijks, door slim
inkopen en sponsoren, vrijwel altijd geld over
uit de gegeven ouderbijdrage.
Dit schooljaar heeft de oudervereniging daarvan
de helft van de kosten bijbetaald aan het
schoolreisje. School heeft de andere helft
betaald. Dit laatste is eigenlijk niet de bedoeling,
want het schoolbudget is bedoeld voor
onderwijs.
Ook de traktaties bij de buitenschoolse
sporttoernooien worden afgeschaft, met name
omdat het praktisch niet uitvoerbaar is om deze
in de vakanties uit te delen. Ook de
administratieve verwerking eromheen is
omslachtig. Zeker omdat de deelnemende
kinderen de traktatie al tijdens schooldagen
krijgen, is de relevantie ervan eigenlijk
verdwenen.
De huidige reserves wil de OV besteden aan een
duurzaam speeltoestel voor het nieuwe

schoolplein, hierover vindt nog overleg plaats
met Norman.
De OV stelt na overleg met de directie voor om
de ouderbijdrage te verlagen en voortaan in de
jaren dat er een schoolreis wordt
georganiseerd, ouders te vragen om een losse
bijdrage hiervoor. De MR stemt in met het
voorstel.
Norman
Nieuw en veranderingen t.o.v. vorig jaar in
schoolgids:
● Xpect Primair is deelnemer aan
‘Handle with care’, De Borne is
automatisch deelnemer hieraan en
heeft dit daarom in de schoolgids
opgenomen.
● Onderwijsassistenten zijn uit de
schoolgids verwijderd, er zijn in de
school alleen nog maar
leerkrachtondersteuners.
● De website van De Borne wordt
momenteel vernieuwd. Omdat alle
ouders hun informatie ophalen via de
School-app, krijgt de website een
andere functie en is straks alleen maar
gericht op ouders en verzorgers die
zich oriënteren op het basisonderwijs
en een (nieuwe) school voor hun kind.
● De MR is geïnformeerd over een
aanstaande strategische
ontwikkelingen tussen de Tilburgse
scholenstichtingen en de lokale
kinderopvangorganisaties.
● Norman is geïnformeerd over de stand
van zaken omtrent de thema-avond
komend schooljaar, georganiseerd
door de MR.
3.

Punten vanuit Jaarrooster?

4.

Mededelingen GMR

De MR geeft instemming op de ouderbijdrage en de
schoolgids, nadat deze is aangepast op enkele kleine
correcties en het toevoegen van de nieuwe
afspraken omtrent ouderbijdrage.
Er zijn geen mededelingen.

5.

Brainstorm over thema avond

6.

Rondvraag

Er zijn verdere afspraken gemaakt over de themaavond voor komend schooljaar.
-

-

Er is een nieuwe methode gekozen die op
termijn de kernconcepten gaat vervangen.
De MR is nieuwsgierig naar de keuze en de
motivatie hiervoor en agendeert dit voor
komend schooljaar.
Miriam en Yvonne gaan de oudergeleding
van de MR verlaten. Er wordt op korte
termijn een nieuwe verkiezing gehouden.

