NOTULEN MR
Datum: 31-10 -2017

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: De Borgh

Aanwezig:
Martha Jansen, Elsbeth ter Haar, Marjan Faber, Ingrid Jager, Niek Konings, Simone Paalhaar
Vanaf 19.50 uur: Mick Geurts

1. OPENING
Taakverdeling binnen de MR was nog niet helemaal duidelijk. Simone is notulist én secretaris. De
agendapunten voor de MR-vergaderingen vallen onder verantwoording van de secretaris. Een week voor de
vergadering mailt Simone naar Mick en Niek voor de agendapunten. De overige MR-leden mogen ook
aangeven wat ze graag willen bespreken in deze vergadering.

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING
Deze notulen zijn goedgekeurd. Het tijdstip van aanvang bekijken we per keer; 19.15 uur of 19.30 uur.
De meeste leden willen graag zo vroeg mogelijk beginnen. Maar enkele leden lukt dit niet elke keer vanwege
het werk.

3. MEDEDELINGEN





Ingekomen post
Niek heeft het nieuwe MR-magazine ontvangen. Hij vraagt zich af waar de MR-postmap is. Marjan
denkt dat ze die heeft of weet waar die is.
MR
Notulen op de website.
Foto en namen MR-leden op de website
Voor de Borgh een ‘nieuwe huisstijl’ van de website
Cursus voor MR-leden
Datum: maandag 15 januari 2018.
19.30 – 22.00 uur op de Plechelmusschool.

4. MR JAARVERSLAG & JAARPLAN - BEGROTING
Even voor de duidelijkheid:
MR-Jaarplan is een overzicht van vergaderdata en de (vaste) vergaderonderwerpen.
MR-Jaarverslag is een verslag van wat er het afgelopen schooljaar heeft afgespeeld binnen de MR.
Mick heeft voor de zomervakantie een mail gestuurd naar de (vorige) MR-leden met de jaarplanning. Ze
heeft het jaarverslag ingevuld, directiedeel. Marjan zal namens de leden het jaarverslag aanvullen.
Begroting
Binnenkort heeft Mick hierover een bespreking met CVB. Voor 22 mei staat de begroting op de agenda.
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5. GMR
Namens de MR nemen Martha Jansen en Elsbeth ter Haar deel aan de GMR.
Ze willen graag dat de GMR een vast punt wordt op de agenda van de MR. Goedgekeurd.
Schoolzwemmen
Wie is hier verantwoordelijk voor, badmeesters of leerkrachten?
De deelnemende scholen moeten nu op een formulier aangeven wie van de groep kinderen wel/niet een
diploma heeft en welke zwemdiploma’s ze hebben. Zo ook de Borgh.
Dit n.a.v. alle media-aandacht voor een kind dat verdronken is tijdens het schoolzwemmen.
In het begin van het schooljaar hebben alle ouders een brief in moeten vullen of het kind zwemdiploma’s
heeft en welke. Leerkrachten moeten een overzicht van de groep maken voor Fit2School.
Een aantal ouders van de MR kan zich deze brief niet herinneren. Mick gaat informeren bij de leerkrachten.
Mick geeft aan dat uiteindelijk de verantwoording wel bij school (leerkrachten) ligt.
In de volgende MR-vergadering komen we hierop terug.

6. TERUGBLIK INFO-AVOND OUDERS 11 OKTOBER J.L.
Mick deelt mee dat Rein van Dijk nog niet is toegekomen aan het verwerken van de Argumentenkaarten. We
komen samen tot de beslissing om de MR-vergadering van 11 december te laten vervallen om eerder met
Rein afspreken. Mick gaat Rein bellen om te vragen wanneer hij kan; do 16 nov. - ma 20 nov. – di 21 nov.
en dat hij zijn bevindingen eerst mailt naar de MR-leden zodat wij ons kunnen voorbereiden.
Tijdens deze MR- vergadering geven we het eerste uur het woord aan Rein. Klankbordgroep hier wel of niet
bij aanwezig? Er is een Klankbordgroep, 5 ouders hebben zich hiervoor aangemeld. De reden om een
Klankbordgroep in het leven te roepen is dat zij namens een grote groep ouders meedenken over de
onderwijsvernieuwing op de Borgh.
Vragen die ouders hebben na deze infoavond:
 Hoe gaat het met de structuur en discipline?
 Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Concreet maken!
 Hoe verloopt het proces, hoe komen we tot deze vernieuwing?
 Groepsdoorbrekend werken? 17 januari uitleggen aan ouders!
De 2e infoavond met ouders staat gepland op 17 januari 2018.
Vervolg:
 Mick gaat deze avond voorbereiden met Peter Breur en rein van Dijk op dinsdag 12 december.
De Stuurgroep Onderwijsvernieuwing zal hierbij ook betrokken worden.
Aan de Stuurgroep Onderwijsvernieuwing nemen deel:
Rick Snippert (leerkracht groep 6)
Sabine Wessels (leerkracht groep 5)
Michelle Nollen (leerkracht groep 2)
Karin Weghorst (Intern Begeleider)
Inge Meesters (Manager Spring) Zij zal waarschijnlijk vervangen worden door een leidster.
Mick Geurts (directeur)
 MR-vergadering 10 januari 2018: voorbereiding infoavond ouders van 17 januari 2018.

7. KERNCONCEPTEN
Aanleiding
De methodes van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie) waren sterk verouderd. Vanuit de
nieuwe visie gezien worden er geen nieuwe methodes meer aangeschaft.
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Kernconcepten
‘Wereldoriëntatie omvat meer dan het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat óók over
onderzoeken, ontdekken, ervaren, discussiëren, kritisch denken, redeneren, samenwerken, problemen
oplossen, burgerschap. Competenties en vaardigheden die de kern vormen van de zogeheten ‘21st century
skills’.
Het werken met kernconcepten biedt mogelijkheden om kinderen op een betekenisvolle en actieve wijze de
wereld te laten verkennen. Kernconcepten richten zich echter niet alleen op WO, maar bieden ook de
mogelijkheid om het onderwijsaanbod in verbanden aan te bieden. Ook onderdelen van taal en rekenen
kunnen op betekenisvolle wijze een plek krijgen in het geheel.’
8 Domeinen/kerndoelen
Macht & Regels
Tijd & Ruimte
Groei & Leven
Evenwicht & Kringloop

Binding
Communicatie
Energie
Materie

Per schooljaar worden 4 domeinen behandeld, in de periodes van vakantie tot vakantie. (5 á 6 weken)
In twee schooljaren zijn alle 8 domeinen aan bod geweest. De peuterspeelzaal, BSO en de groepen 1 t/m 8
werken hieraan. We worden begeleid en ondersteund door de KPC-groep, Landelijk Onderwijsadviesbureau.
De eerstvolgende studiedag voor ons allen is op woensdag 22 november.

7. WOENSDAGMIDDAGSESSIES
De oudergeleding van de MR was benieuwd naar de woensdagmiddagen die genoemd stonden in het
Schoolplan. En denkt dat het ook interessant is alle ouders om te weten hoe het team samenwerkt.
Elke woensdagmiddag om 15.00 uur komt het (nieuwe) team even kort bij elkaar:
 Wat valt je op?
 Wat wil je delen?
 Waar heb je hulp bij nodig?
 Vragen over Snappet?
Elk nieuw teamlid is gekoppeld aan een maatje, een leerkracht die al langer op de Borgh werkt. Daar kunnen
ze altijd terecht met vragen en/of opmerkingen!
Woensdagmiddag 8 november gaan we met het hele team de Visie & Missie van de Borgh bespreken.
Elke leerkracht krijgt een moment om zijn/haar ideeën te verduidelijken. (pitchen)

8. COMMUNIE
Binnen de Schaepmanstichting is er aandacht voor Identiteit, wat betekent het Katholiek zijn nog op de
scholen en hoe gaan we daar vorm aan geven? Om dit gezamenlijk te onderzoeken volgen enkele
leerkrachten van de scholen de studie tot Identiteitscoördinator. Voor de Borgh volgt Bo Smit deze studie
van ongeveer 2 jaar.
De communie valt niet meer onder verantwoording van de school en in school wordt niet meer gewerkt aan
het project rondom de communie. Andere scholen van de Schaepmanstichting hebben enkele jaren geleden
de communie en de voorbereiding ervan al in handen gegeven van de parochie. De Borgh is een van de
laatste scholen die dat nu ook gaat doen.
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Dit houdt in dat alle kinderen binnenkort een brief van de parochie mee naar huis krijgen waarin staat hoe
de voorbereiding van de communie nu zal gaan. Ouders kunnen aangeven of hun zoon/dochter dan wel/niet
zal deelnemen aan de communie.

5. RONDVRAAG/OPMERKING






Rots & Water
Wordt dat dit schooljaar nog gegeven? Rots en Water willen we wel aan blijven bieden maar dit jaar
kan het niet omdat hiervoor eerst leerkrachten geschoold moeten worden.
Creativiteit
Welke aandacht is er op school voor creativiteit, aangezien de slogan is/was ‘creatief in
ontwikkeling’. Akke Meurs geeft nog muziekles aan de groepen 1 t/m 5. Dit zal waarschijnlijk het
laatste jaar zijn, vanwege haar leeftijd.
Tijdens het werken met Kernconcepten zal er ook aandacht zijn voor creativiteit, hier wordt nog
vorm aan gegeven.
Binnenkort krijgen we een piano op school.
Monique Leeftink
Hoe gaat het met haar? Het gaat goed met haar, ze is aan het re-integreren. Op dit moment staat ze
weer een paar uur voor groep 3 en is dit aan het uitbouwen.
Receptie 13 september j.l.
Opening van het nieuwe schooljaar. Evaluatie als punt op de volgende vergadering. (met de
Klankbordgroep?) De informatie voor ouders van nieuwe leerlingen in groep 1, is te summier. Hoe
kunnen we daar een goede invulling aangeven?

6. SLUITING
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.
De datum voor de volgende vergadering is (naar alle waarschijnlijkheid)

MAANDAG 20 NOVEMBER: 19.15 – 21.00 uur.

ACTIELIJST
ONDERWERP
MR-postmap

ACTIE
Uitzoeken waar die is

VERANTWOORDLIJK GEREED
Marjan Faber

Foto en namen
MR-leden, website

Foto wordt gemaakt tijdens de
eerstvolgende vergadering.
Rick aangeven de namen te wijzigen.
Aanvullen door MR-leden
Bespreken met CVB
Navragen bij leerkrachten of alle
kinderen een formulier hebben
meegekregen naar huis om in te laten
vullen door ouders

Simone Paalhaar

MR-Jaarverslag
MR- Begroting
Schoolzwemmen

Marjan Faber
Mick Geurts
Mick Geurts
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Terugkoppeling 11 okt.

Infoavond ouders
17 januari 2018
Rots & Water

Telefonisch contact opnemen met
Rein van Dijk voor:
-vergaderdatum
-bevindingen voor vergadering mailt
-deelname/inzet Klankbordgroep
Voorbereiden

Mick Geurts

Leerkrachten opleiden om dit op
school te geven

Mick Geurts

Mick Geurts
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