Medezeggenschapsraad
Notulen

Aanwezig
Datum
Lokatie

Marc Meulman, Nicoline Scholten, Elsbeth ter Haar, Niek
Konings, Mick Geurts, Marjan Faber (notulen)
6 december 2016
De Borgh, Hengelo

1. Opening
Marc zit deze keer de vergadering voor. Hij heet iedereen van harte welkom en opent de
vergadering. Monique is afwezig in verband met ziekte. Mick is wat later. Eerst zijn de
agendapunten 2, 3, 6 besproken, zonder de aanwezigheid van Mick. Bij bespreking van
de overige agendapunten was zij aanwezig.

2. Taakverdeling MR
Monique is afwezig in verband met ziekte. Marc zit de vergadering vandaag voor en zal
voor de volgende vergadering samen met Nicoline de agendapunten bespreken met
Mick. Marc zal de agendapunten vervolgens doorgeven aan Marjan, zodat zij de agenda
kan opstellen en rondsturen.

3. Informatie vanuit de GMR
Marc licht enkele besproken punten uit de afgelopen GMR-vergadering toe:
a. De personeelsvereniging heeft instemming gegeven om een nieuw digitaal
platform voor de medewerkers van de Schaepmanstichting in te voeren: MOOI
(Medewerker Ontwikkeling Onderwijs Interactief). Begin 2017 zal dit systeem
verder worden geïntroduceerd en volgend schooljaar zal het worden ingevoerd
op de verschillende scholen. In de volgende vergadering zal MOOI verder worden
toegelicht.
b. Sinds 1 december heeft de Schaepmanstichting een nieuw schoonmaakbedrijf in
de arm genomen: Novon. Op iedere school zal een medewerker van Novon
samenwerken met een medewerker van Soweco. De schoonmakers zullen op
twee momenten van de dag aanwezig zijn: rond 11:00 uur en rond 15:00 uur. De
toiletten op school zullen binnenkort grondig schoongemaakt worden door het
nieuwe schoonmaakbedrijf.
c. Vanwege een dalend leerlingaantal moet er bovenschools bezuinigd worden. Er
zullen ook minder invallers beschikbaar zijn.
d. De St. Plechelmus heeft een nieuwe directeur, Els Bos.
e. Er komt een begrotings-app (bovenschools), voor de meerjarenbegroting.
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f. Er is voorgesteld om foto’s van MR-leden op de websites van de
scholen te zetten. Iedereen van onze MR gaat hiermee akkoord.
Afgesproken wordt, dat alle MR-leden een foto naar Marjan sturen. Marjan stuurt
ze door naar Marian, om ze op de website van school te plaatsen.

4. Mededelingen vanuit de directie









Monique is sinds enkele weken ziek. Jorieke vervangt Monique vier dagen per
week in groep 3, op maandag tot en met donderdag. Op vrijdagochtend staat
Martha voor de groep, op vrijdagmiddag Michelle. Mick heeft wekelijks contact
met Monique.
Op 30 november is in een ouderavond het begeleidingstraject van Jarabee in
groep 6 geëvalueerd. De opkomst was redelijk goed en er worden zowel door
ouders als door school en Jarabee positieve veranderingen gezien. Peter Breur
(bestuurslid Schaepmanstichting) heeft ook nog het een en ander toegelicht. Het
begeleidingstraject is naar ieders tevredenheid afgerond.
Het leerplein is klaar en zal na de kerstvakantie officieel geopend worden.
Binnen de kleutergroepen wordt ook dit schooljaar aandacht besteed aan
‘basisontwikkeling’.
Vorig schooljaar is een nieuwe rekenmethode ingevoerd. Dit jaar wordt dit verder
uitgewerkt, ook met Snappet. Er is een studiebijeenkomst geweest met het team,
waar aandacht besteed is aan het rekenonderwijs.
Dit schooljaar staat ook het onderhoud van het schoolgebouw op het programma.
Het gebouw zal geschilderd worden (binnen) en grondig schoongemaakt worden.

5. Rapport
De werkgroep voor de vernieuwing van het rapport heeft een conceptversie gemaakt.
Deze conceptversie zal door het team bekeken worden. Totdat het nieuwe rapport wordt
ingevoerd, zal een tijdelijke versie gebruikt worden. Dit zal een woordbeoordeling zijn en
de CITO-resultaten zullen ook in het rapport vermeld staan.

6. Jaarverslag MR De Borgh 2015-2016
Monique heeft voor de vorige vergadering het jaarverslag 2015-2016 gemaakt. Dit is bij
die vergadering nog niet goedgekeurd en Monique heeft na de vergadering een
aangepaste versie rondgestuurd. Elsbeth zal deze versie nogmaals aan iedereen
sturen. Tot uiterlijk 13 december kan hier nog op gereageerd worden, daarna stuurt
Marjan het jaarverslag door naar Marian om het op de website te plaatsen.
Mick zal het jaarverslag van De Borgh 2015-2016 nog doorsturen. Dit zal in de volgende
MR-vergadering besproken worden.
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7. Ouderbetrokkenheid 3.0 / open dag
Ouders zijn de laatste jaren steeds meer betrokken bij de school en het onderwijs aan
hun kinderen. Onderdeel hiervan is bijvoorbeeld het omgekeerde oudergesprek, dat aan
het begin van het schooljaar plaatsvindt. Ouderbetrokkenheid zal ook deel uitmaken van
de nieuwe visie van De Borgh. Mick zal het E-book ‘Ouderbetrokkenheid 3.0, Van
informeren naar samenwerken’ van Peter de Vries doorsturen naar de MR-leden, ter
informatie.
Er zal in maart 2017 een open dag georganiseerd worden. Op 10 januari vindt het
eerste overleg van de werkgroep plaats, waarbij ook nog een ouder vanuit de MR zal
aansluiten. Er is nog niet besloten wie dit zal doen.
Aansluitend vertelt Nicoline dat ze contact heeft gelegd met de UT om de mogelijkheden
voor techniekonderwijs op school te bespreken. Niek geeft aan dat Rijkswaterstaat
mogelijk ook techniekonderwijs zou kunnen verzorgen.

8. Terugkoppeling opmerkingen vanuit de MR over jaarafrekening 2015 / begroting
2016-2019 uit vergadering 26-09-2016
Mick heeft de opmerkingen vanuit de vorige MR-vergadering (26-09-2016) over de
jaarafrekening en de begroting besproken met Rob Malag. Hij geeft aan dat de
leerlingaantallen en de financiën binnen de Schaepmanstichting de komende jaren terug
zullen lopen. De begroting zal hierop aangepast moeten worden, zoals Niek ook aangaf.

9. Visie de Borgh en MR
Aan het einde van dit schooljaar moet de nieuwe visie van De Borgh er liggen. Het team
zit nu in de verkennende fase. Niek geeft aan het belangrijk te vinden dat er in de visie
aangesloten wordt op 21e eeuwse vaardigheden. Het bevorderen van de cognitieve
ontwikkeling van leerlingen moet voldoende zijn, maar is niet meer het belangrijkste, is
zijn mening. Mick geeft aan dat er aangesloten moet worden op de toekomst. Van
belang zijn het leren van vaardigheden, socialisatie, persoonlijke ontwikkeling en eigen
verantwoordelijkheid.
Met ingang van dit schooljaar wordt er projectmatig gewerkt op het gebied van de
zaakvakken. Er zijn geen toetsten meer die thuis geleerd moeten worden. Marjan vraagt
aan Mick of ze de ouders hierover wil informeren via de nieuwbrief. Mick zal dit doen.
Elsbeth vraag of leerlingen met Snappet ook op het niveau van een andere (hogere of
lagere) groep kunnen werken. Mick geeft aan dat dit niet wordt gedaan. Leerlingen doen
eerst de standaardopgaven, daarna kunnen extra opdrachten klaargezet worden door
de leerkracht. Er wordt gewerkt met leerdoelen, die door de leerling behaald moeten
worden.
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10. Rondvraag
Elsbeth vraagt of het schoolplein nog opgeknapt gaat worden. Dit is vorig schooljaar
besproken in de werkgroep voor de invoering van het continurooster. Mick geeft aan dat
groep 8 ook bezig is geweest met ideeën voor het opknappen van het schoolplein.
Momenteel ligt het stil, maar het onderwerp zal wel weer opgepakt worden.
Tot slot is nog aan de orde geweest dat we de afgelopen maanden soms te horen
kregen dat er door een aantal ouders niet altijd even positief over De Borgh werd
gesproken. Ondanks dat we weten dat elke school daar mee te maken heeft en dat het
vaak een uiting is van een bepaalde frustratie, blijft dit vervelend. Uiteindelijk willen we
allemaal dat De Borgh goed bekend staat.
Op dit moment horen de MR-leden geen negatieve geluiden.
Mocht dit toch het geval zijn, dan geeft de MR het advies om naar de leerkracht of naar
de schoolleiding te gaan. Door samen het gesprek aan te gaan is het mogelijk om
standpunten en situaties uit te leggen en er wat aan te doen.
Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle mensen die bij De Borgh zijn
betrokken, in het belang van de leerlingen die onze school bezoeken.
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