MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

NOTULEN
19 februari 2018

Aanwezig: Marjolein Eerden (voorzitter), Tamara Tuinstra, Bettie Mioch, Casper
Albers, Anita Buurman, Jeanette Rozema, Arno de Haan, Kirsten Scheerhoorn
(notulen)
Afwezig met kennisgeving: Linda Gout en Flory Verasdonk

AGENDA
Opening en
vaststellen agenda,
Mededelingen DOM

De voorzitter opent de vergadering.

Notulen

De notulen van 22 januari 2018 worden goedgekeurd.

Agenda wordt vastgesteld.

-

Het etentje op 12 juli blijft staan
Op 14 maart hebben Anita, Marjolein en Gerdien een
afspraak m.b.t. onze aanvullingen voor het SOP.

Post

Anita geeft aan dat vanuit de GMR (Quadraten) er meerdere
vacatures uitstaan. Ze zijn opzoek naar 2 ouderleden en 2
personeelsleden vanuit de openbare basisscholen. Deze
vacature komt in het Borghbericht.

Portfolio

Vanuit de MR bekijken we de speerpunten van de Borgh voor
het schooljaar 2017/2018 en bespreken we de vorderingen.
Het Portfolio is een van die speerpunten. We hebben
besproken hoe er in de klas mee gewerkt wordt en hoe de
vorderingen bijgehouden worden en dat dit speerpunt
gewaarborgd blijft door het elke bouwvergadering terug te
laten komen.
De MR is erg enthousiast, ze hebben vragen over de
zichtbaarheid van het portfolio voor ouders. Dit neemt Kirsten
mee naar de bouwvergadering.
Casper en Flory gaan uit de MR. We zoeken dus twee nieuwe
ouders. Dit punt komt in april op de agenda. Arno gaat zich

Bezetting MR
2018/2019

Studiedag 7 februari

Schooljaarplan

voor deze vergadering verdiepen in het MR regelement m.b.t.
de werving van nieuwe MR leden.
Kirsten gaat uit de MR namens de personeelsgeleding, deze
vacature zal door een collega worden opgevuld.
Tamara informeert de MR over de inhoud van de studiedag
van 7 februari. Er heeft al een uitgebreid stuk in het
Borghbericht gestaan waar de MR erg blij mee is.
Er wordt teruggekeken op een fijne dag met uitstekende
externe begeleiding vanuit Noorderwijs. Er was veel ruimte om
met elkaar in gesprek te gaan en er zijn hele mooie
actiepunten uit voort gekomen.
De MR vraagt bij de OR geld om meer boeken aan te
schaffen.
Kirsten legt uit waar we aan werken met de Academische
opleidingsschool en welke onderzoeksvragen we aan het
onderzoeken zijn. Deze onderzoeksvragen hebben betrekking
op het speerpunt rekenen.

Vernieuwend
onderwijs

Op de vergadering van 19 maart schuift Gerrit Rotman aan .
Hij komt ons informeren over de vorderingen m.b.t. de nieuwe
school. Marjolein stuurt ons het concept schooljaarplan door
en wij lezen dit door en reageren hierop voor 14 maart richting
Marjolein.

Rondvraag

Vanuit de MR een vraag over de stand van zaken m.b.t. de
verkeersveiligheid van het kruispunt voor de school. Betty
vraagt dit bij de verkeerscommissie.

Sluiting

Agendapunten volgende vergaderingen:
Maart
- Vernieuwend onderwijs door Gerrit Rotman
April
- Werving nieuwe MR leden

