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Aanwezig
Datum
Lokatie

Marc Meulman, Nicoline van Schooten, Elsbeth ter Haar, Niek
Konings, Mick Geurts, Marjan Faber (notulen)
27 juni 2017
De Borgh, Hengelo

1. Opening
Marc heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.
Op 26 juni is er weer een GMR-vergadering geweest en Marc licht enkele besproken
onderwerpen toe:
- Er is een vacature ontstaan bij de oudergeleding van de OPR
(ondersteuningsplanraad), het medezeggenschapsorgaan van SWV 23-02. De
voorkeur gaat uit naar een ouder van een kind in het speciaal onderwijs.
- De GMR heeft ingestemd met de uitvoering van een nieuwe
arbeidsomstandighedenwet.
- Met ingang van volgend schooljaar gaan de Hengelose SBO-scholen Beyaert en
De Stiepel fuseren. Het schooljaar wordt gestart met 20 groepen. De nieuwe
school zal vallen onder de Dr. Schaepmanstichting.
- Voor de invalpool van de Dr. Schaepmanstichting hebben 70 mensen
gereageerd. Hiervan zijn er 9 negen voorgedragen. Aanvullende informatie van
Mick na de vergadering: de mensen die voor de invalpool A zijn aangenomen,
zijn (bijna) allemaal naar vacatures gegaan, zelfs van de schaduwlijst. Dit heeft
tot gevolg dat er in september weer een nieuwe sollicitaiteronde zal worden
gestart.
- Op de mobiliteitslijst van de Dr. Schaepmanstichting staan momenteel 15
personeelsleden. Niek geeft aan dit weinig te vinden. Aanvullende informatie van
Mick na de vergadering: er zijn voor volgend schooljaar meer dan 30
verschuivingen in het kader van mobiliteit.

2. Personeelsgeleding MR schooljaar 2017/2018
De MR vindt het wenselijk dat er volgend jaar weer een volledige bezetting van de MR
is, dat wil zeggen drie teamleden en drie ouders. Marc en Nicoline zullen waarschijnlijk
volgend schooljaar wisselen van school en Monique is begin volgend schooljaar nog
niet volledig hersteld. Mick heeft al met een aantal teamleden hierover gesproken. Niek,
Elsbeth en Marjan blijven volgend schooljaar nog in de MR.
Het plaatsen van foto’s van de MR-leden op de website wordt doorgeschoven naar
volgend schooljaar, ook omdat de MR waarschijnlijk anders van samenstelling zal zijn.
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3. Mededelingen vanuit de directie
Mick geeft aan dat het in groep 5 op het moment wat onrustig is. Sylvia zal de laatste
drie maandagen van het schooljaar voor de groep staan, om het jaar goed af te sluiten.
Edith is er dinsdag tot en met vrijdag. Syvia kent de leerlingen goed van vorig jaar en
heeft een goede klik met de groep. Groep 4 zal deze drie maandagen overgenomen
worden door Aniek.
Met ingang van 1 januari 2018 zal Spring! Peuterspeelzalen onder de Dr.
Schaepmanstichting vallen.
In de tweede week van het nieuwe schooljaar zal een receptie worden gepland voor de
ouders, waarbij de directie, het team, de MR en OR aanwezig zullen zijn.
In de vierde week van het schooljaar zullen de omgekeerde oudergesprekken plaats
vinden.
Volgend schooljaar zal er op De Borgh een schakelklas komen voor groep 2 leerlingen
uit Hengelo Noord. De schakelklas valt onder Plein Midden Twente en is bedoeld voor
anderstalige, meertalige en ook Nederlandstalige kinderen met een taalachterstand. De
leerlingen zullen op dinsdag en woensdag taalonderwijs krijgen. Schooltijden zijn van
8:45 uur tot 14:00 uur. De groep zal bestaan uit maximaal 12 leerlingen en zit in het
lokaal tegenover groep 3.

4. Kernconcepten
Er wordt gezocht naar verdieping in het zaakvakken-onderwijs. Er zijn verschillende
methoden bekeken en er is gekozen voor het werken met kernconcepten. Mick licht de 8
kernconcepten toe en stuurt hierover nog aanvullende informatie rond. Het is een
projectmatige manier van werken. Een offerte voor deze methode is aangevraagd. Eind
augustus is er een studiedag voor het team over dit onderwerp. Volgend schooljaar
zullen er vier studiedagen georganiseerd worden waarin de 8 kernconcepten aan bod
komen.

5. Professionaliseringstrajecten
Volgend schooljaar zijn er drie professionaliseringstrajecten: rekenen, het jonge kind
(groep 1 tot en met 3)/basisontwikkeling en KPC kernconcepten.

6. Formatie schooljaar 2017/2018
De formatie voor volgend schooljaar is uitvoerig aan de orde geweest in de vergadering.
Er is nog niet zo veel duidelijkheid over de formatie, dit is afhankelijk van externe
factoren (onder andere mobiliteit).
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7. Samenvoegen groepen schooljaar 2017/2018
Volgend schooljaar zal er gestart worden met 7 groepen, zoals het er nu uitziet. De
Borgh heeft al een aantal jaren een te ruime formatie voor het aantal leerlingen. Dit is
gefinancierd vanuit de Dr. Schaepmanstichting en uit eigen financiering van de Borgh.
Een eerste mogelijkheid die bekeken is, is samenvoegen van drie groepen (één groep
opsplitsen en samenvoegen met twee andere groepen). Dit heeft als nadeel dat er twee
groepen van meer dan 30 leerlingen komen. Een andere optie is om twee leerkrachten
op drie groepen te zetten. Beide leerkrachten hebben één groep en de helft van de
leerlingen van de derde groep. Mick licht deze constructie nog verder toe. Mick heeft
een brief opgesteld voor de ouders van de betreffende drie groepen en zij zal deze via
e-mail toesturen aan de MR-leden, om kritisch mee te lezen.
De oudergeleding van de MR spreekt haar zorg uit over de combinatie van het mogelijke
vertrek van drie leerkrachten volgend schooljaar, de vervanging van twee andere
leerkrachten wegens ziekte en zwangerschapsverlof en de overgang naar 7 groepen.
De oudergeleding zal een brief hierover sturen naar Peter Breur.

8. Plannen data MR-vergaderingen schooljaar 2017/2018
Mick zal een voorstel doen met 10 data voor MR-vergaderingen volgend schooljaar. De
eerste vergadering van de MR zal samen met de OR zijn.

9. Rondvraag
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Elsbeth merkt op dat zij het aantal leerkrachten met een LB aanstelling (15,6 %)
op de Borgh erg weinig vindt. Mick pakt dit op en komt met een voorstel in een
volgende vergadering.
Marjan vraagt hoe het met Monique gaat. Mick geeft aan dat Monique nu twee
keer per week twee uur op school is. Ze heeft nog geen contact met leerlingen.
Marjan zal Monique een kaart sturen namens de MR.

