MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

NOTULEN
23 april 2018

Aanwezig: Marjolein (voorzitter), Jeanette, Kirsten, Anita, Arno, Bettie, Linda
(notulen)
Afwezig met kennisgeving: Flory, Casper, Tamara
AGENDA
Agenda vaststellen

De voorzitter opent de vergadering.
Er is geen agenda rondgestuurd, dus de punten worden
opgenoemd. Er worden geen punten toegevoegd.

Notulen

Notulen van de afgelopen vergaderingen (febr) moeten nog
besproken worden.
Dit wordt verschoven naar komende maand.

Post

Geen post.

DOM overleg

In het DOM overleg is de Privacywetgeving besproken.
In de toekomst willen we gaan werken met een ouderportaal
voordat ouders op de site van school kunnen komen. Welk
ouderportaal dit wordt en wanneer hiermee gestart gaat
worden willen we afstemmen met het bestuur.

SOP

Anita en Marjolein hebben een gesprek gehad met Gerdien
over het SOP en hebben hun input gegeven. Het SOP wordt
door Gerdien en de IBer(s) herschreven.

Formatie

Op dit moment hebben we daar nog geen informatie over
binnen gekregen. Dit verschuiven we naar de volgende
vergadering. De leerkrachten die zitting hebben in de MR
hebben instemmingsrecht en komen voor volgende
vergadering al bijeen en koppelen dit terug aan de
oudergeleding.

Huisvesting

Er is een bovenschools bestuurlijk besluit dat er groepen in
het oude gebouw van het Anker gehuisvest moeten worden.
Alle betrokken organisaties zijn naar andere opties aan het
kijken, omdat we dit liever niet willen. We hopen dat er een
optie is waarbij iedereen akkoord gaat, zodat het Anker en de
Borgh geen groepen (in totaal 3) in het oude gebouw van het
Anker hoeven huisvesten.

Nautiluscollege

Het Nautiluscollege heeft op dit moment geen ruimte om zich
te huisvesten, aangezien zij eerst in het oude gebouw van het
Anker wilden.
Wij als MR hebben kritische vragen gesteld aan de algemeen
bestuurders en zijn mondeling, als ook schriftelijk
geïnformeerd. Wij stemmen positief dat het Nautiluscollege
onder het brinnummer van de Borgh mag komen.

Werving

In volgend borghbericht komt een oproep voor nieuwe ouders
om zitting te nemen in de MR. Voor komend schooljaar
hebben we sowieso 2 nieuwe ouders nodig.
Bij meerdere opgaven willen we graag dat de ouders zich kort
voorstellen in het borghbericht en dat alle ouders de
mogelijkheid hebben om te stemmen.

Volgende
vergadering

De volgende vergadering is 18 juni 2018 en op de agenda
staan de volgende punten:
- Cultuur (Arno)
- Leesmotivatie
- Formatie
- Verkiezingen
- Schooljaarplan
- Activiteiten MR volgend schooljaar
- Schoolgids, KIVA, Feestdagen (bespreekt Marjolein
afzonderlijk met Gerdien)

Rondvraag

-

Afscheid Tine organiseren

Actiepunten

-

Arno schrijft een stukje voor in het borghbericht om
ouders te werven voor zitting in de MR.
Jeanette maakt een start met het organiseren van het
afscheid van Tine.

-

