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De leden van de MR
Aan het begin van het schooljaar 2015-2016 bestond de MR uit de volgende leden:
Teamgeleding: Christel Bertelink (lid)
Marc Meulman (lid GMR)
Monique Leeftink (voorzitter)
Oudergeleding: Linda ter Bogt (secretaris)
Marjan Faber (lid)
Monic Hofman (lid GMR)
Bij de start van het schooljaar heeft Linda ter Bogt vanwege persoonlijke
omstandigheden haar taken als MR lid neergelegd.
Na een oproep onder de ouders heeft Niek Konings zich gemeld als nieuw MR lid.
Vanaf Januari 2016 maakt Niek deel uit van de MR
Monic Hofman heeft aan het einde van het schooljaar aangegeven zich niet meer
verkiesbaar te stellen voor een volgend termijn.
Na een oproep onder de ouders heeft Elsbeth ter Haar zich beschikbaar gesteld als
nieuw MR lid. Zij zal vanaf de start van schooljaar 2016-2017 deel uitmaken van de MR.
Monic en Marjan hebben dit jaar de taken van secretaris overgenomen.
Ook in de personeelsgeleding van de MR heeft er een wijziging plaatsgevonden.
Door het vertrek van Christel Bertelink in december najaar de Horizon kwam ook hier
een vacature. Deze is opgevuld door Nicoline van Schooten.
Monique Leeftink heeft dit schooljaar de taak van voorzitter.

Vergaderdata
De MR is dit jaar op de volgende data bij elkaar geweest:
28-09-15, 23-11-15, 25-01-16, 04-04-16, 13-06-16
Op 23-02-16 is er een extra vergadering ingelast ivm invoering nieuwe schooltijden.

1. Onderwijsontwikkelingen
- Invoering van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 4 m.b.v. extern
deskundige
- Speerpunt eigentijds onderwijs  o.a. door onderwijs in zaakvakken anders aan te
pakken. (integratie van de vakken, projectmatig, coöperatief leren)
- In twee groepen is een proeftraject gestart met Snappet
- ICT netwerk is verandert veranderd naar 5G netwerk
- Start gemaakt met ontwikkeling nieuw rapport
- Nieuwe methode Engels “Groove me”
- Oriëntatie nieuwe Veilig Leren Lezen

1

Medezeggenschapsraad
Jaarverslag 2015 – 2016
- Oriëntatie op leerlingvolgsysteem voor kleuters. Keuze: Horeb
- Oriëntatie onderwijsvorm in groepen 1, 2 en 3: Keuze Basisontwikkeling.
Leerkrachten van betreffende groepen zullen een tweejarige cursus volgen.
- Oriëntatie en keuze om Snappet vanaf groep 4 te kunnen invoeren. Besluit om vanaf
schooljaar 2016-2017 Snappet in de groepen 4 tot en met 8 in te zetten.
2. Financiële situatie/investeringen
De Borgh staat er financieel goed voor: €11.000, - in de groene cijfers op de begroting.
Na goedkeuring zal hier o.a. de inrichting van het leerplein worden betaald.
Op de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar zal de jaarafrekening van 2015 op
agenda staan.
3. Teamsamenstelling en formatie
- Met ingang van dit schooljaar is er geen sprake meer van een meerscholen directeur
en locatieleider.
- Met ingang van 1 oktober 2015 heeft de Borgh weer een directeur in de persoon van
Mick Geurts. Annet ten Holt heeft vanaf die datum haar functie als interim locatieleider
neergelegd.
- In groep 5 heeft door ziekte van Robert Grefte een wisseling plaatsgevonden. Hij is per
23-11-2015 vervangen door Bo Smit. In 2016-2017 gaat Robert re-integreren op de
St. Jan school. Bo Smit zal aan onze formatie worden toegevoegd.
- Per 1 december heeft Christel Bertelink een baan geaccepteerd bij de “Horizon”.
Haar plaats in groep 2 is intern opgelost door Michelle Nollen.
- Formatie 2016-2017
Komend schooljaar kan er nog gestart worden met 8 groepen.
4. Continurooster
Dit onderwerp is een aantal malen besproken in de MR.
Uitgangspunt van het bestuur van de Schaepmanstichting is dat in de periode 20152019 alle Schaepmanscholen overgaan op een 5 gelijke dagen rooster. Dit is in de GMR
besproken.
In de MR zijn de voor en tegens besproken. Ook aan bod gekomen is het feit dat we als
Borgh niet direct kunnen starten met het 5 gelijke dagen rooster maar als tussen
oplossing een jaar een continu rooster gaan draaien, omdat anders de leerlingen van
met name de groepen 3 en 4 niet voldoende uren maken gedurende de 8 schooljaren.
Vanuit de MR heeft er een ouderraadpleging plaatsgevonden.
De uitslag van deze raadleging gaf voor de MR genoeg steun om toe te stemmen met
- invoering van het continurooster m.i.v. schooljaar 2016-2017
- invoering van het 5 gelijke dagen rooster m.i.v. schooljaar 2017-2018
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Tot slot
In de MR is verder gesproken over de situatie in groep 5.
Ook is de rol van de MR aan bod gekomen, met name de informatie uitwisseling tussen
directie en MR. Komend schooljaar gaan we dit verder uitwerken.
Notulen van een vergadering zullen zo snel mogelijk via mail worden verspreid en
eventueel aangepast en goedgekeurd, zodat er niet tot een volgende vergadering hoeft
worden gewacht met plaatsing op de website.
Er zijn natuurlijk meer zaken aan de orde geweest tijdens de MR-vergaderingen dan in
dit overzicht kan worden vastgelegd. Voor de geïnteresseerden zijn alle punten terug te
lezen in de vergadernotulen op de website van De Borgh.
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