Notulen MR vergadering 28 februari 2017

Aanwezig: Marjan Faber, Elsbeth ter Haar, Niek Konings, Nicoline van Schooten, Marc Meulman,
Mick Geurts.
Notulist: Niek Konings
Afwezig: Monique Leeftink
Gast: Karin Weghorst
1. Opening door (tijdelijk) voorzitter:
Marc heet iedereen welkom. In verband met langdurige afwezigheid van Monique neemt
Marc het voorzitterschap voorlopig over.
De directie sluit aan vanaf punt 2 daarom wordt eerst gesproken en informatie uitgewisseld
over het langjarig onderwijsconcept dat op de agenda staat.
2. Jaarverslag de Borgh
Het verslag is via de mail voor commentaar verspreid. Verder geen opmerkingen, kan op de
site worden geplaatst.
3. Mededingen vanuit de directie
Onderhoud gebouw: Directie licht toe dat de laatste weken van alles is geschilderd en dat er
nog een paar dingen moeten gebeuren.
Schoonmaak: Dit is nog een punt van aandacht.
Open dag: Op 18 maart wordt er een open dag gehouden. Doel is om nieuwe leerlingen te
trekken maar natuurlijk zijn ouders en familie van de bestaande leerlingen ook van harte
welkom. Mick als mede Nicoline en Marc geven een uiteenzetting van het programma.

4. Leerkracht wisseling groep 3.
Eerder dit jaar heeft deze groep al een nieuwe leraar gekregen i.v.m. de ziekte van Monique
Leeftink. Desondanks heeft Mick weloverwogen gemeend nogmaals te wisselen. Mick zet
kort en zakelijk haar overwegingen uiteen. De MR kan haar overwegingen volgen en doet
een oproep de kwetsbaarheid van de groep, die er mogelijk kan ontstaan door de
wisselingen, goed in de gaten te houden.
5. Onderwijsconcept
Op een eerder moment is de MR al bijgepraat over het feit dat Mick samen met het team
opzoek is naar een nieuwe langjarige visie. Zo is het leraren team enige tijd geleden op
bezoek geweest bij een school in Haaksbergen (Los Hoes) om hun onderwijsconcept te
bekijken. De noodzaak om goed over de toekomst na te denken komt voort uit de snel

veranderende maatschappij waarbij o.a. digitalisering en globalisering een belangrijke rol
spelen. Mick zet via een presentatie de visie uiteen. De MR deelt de uitgangspunten en
noodzaak om te kijken naar een vernieuwd onderwijs concept en geeft de directie op dit
moment de ruimte dit pad verder te verkennen. Gezien het belang van het onderwerp zal de
MR (oudergeleding) ook graag met Peter Breur (college van bestuur) willen spreken. Verder
wordt door de MR ondersteuning gevraagd bij de Vereniging Openbaar Onderwijs. Tot slot
heeft de MR de wens ook een school te bezoeken welke al werkt in lijn met de visie die Mick
heeft gepresenteerd.
6. Afronding
Oproep om nog een foto in te leveren t.b.v. de site. Verder geen opmerkingen.
Vraag van Mick: Op dit moment zijn we bezig om de website te actualiseren. Wil de MR
kijken of de tekst nog geschikt is. Een foto van jullie als MR zou ook leuk zijn. Voor de
oudergeleding geldt dan dat jullie herkenbaar zijn voor andere ouders.

