MR
MR vergadering
Datum
Aanvang
Plaats

Notulen
Donderdag 10 januari 2019
19.30 uur – 21.00 uur
’t Bossche Hart

1. Opening
2. Notulen vorig overleg
 29 november 2018.
3. Mededelingen vanuit school
a. “Vinger aan de pols”: pesten en “klimaat”, verkeersveiligheid.
Verkeer: Gesprek met politie. Komen af en toe eens langs om te controleren.
Noteren kenteken en bij herhaling risico op bekeuring.
b. Scholenbezoek stichting: 23 oktober
* Verantwoording afleggen over eindopbrengsten. Zijn gunstig t.a.v. landelijk
gemiddelde.
* Sparren over het onderwerp ‘Onderwijs anders’. Voor 1 januari moest er een
grijsdruk aangeleverd worden. We gaan werken in 2 units (Groep 1 t/m 4= Unit 1
en Groep 5 t/m 8= Unit 2). We starten met 1 Unit (3 leerkrachten en 1 full time
onderwijsassistent) en de andere groepen blijven gewoon op de huidige manier
werken.
* Clustervorming met andere scholen. Gaat heel goed, maar tijdelijk even wat
rustiger i.v.m. personele wijzigingen. Wordt weer opgepakt.
* Ziekteverzuim: Beschikbaar overzicht klopte niet, dus wordt nog nagekeken.
* Aanstaande verbouwing: Slaapkamer kdv; Extra lokaal; kantoren in speelzaal.
* Akoestiek leerplein.
* Afgelopen tijd veel personele wisselingen, graag meer stabiliteit.
4. MR
a. Jaarplan / schooldoelen(follow-up).
Er is een punt gewijzigd: dit schooljaar nog geen nieuw rapport. Dit wordt
opgepakt wanneer meer bekend is over hoe het onderwijs georganiseerd gaat
worden in de toekomst. Er kan dan een passend rapport worden gekozen.
b. Herstructurering schooldirectie (follow-up).
c. Ouderbeleidsplan.Goedgekeurd.
d. Begroting.
In de begroting valt op dat de lonen en salarissen voor het komende jaar dalen bij
een ongewijzigd personeelsbestand ten opzichte van nu. Op basis van de groei
van de school is er voor komend jaar budget voor nagenoeg 1 FTE.
Daarnaast vraagt de MR zich af in of er in de begroting rekening is gehouden met
eventuele (extra) kosten die volgen uit Onderwijs Anders
e. Tevredenheidsonderzoek (laatste in 2016?).
Er staan over ongeveer 2 maanden een nieuw onderzoek gepland. Dit vindt op
dezelfde wijze plaats als voorgaande keer. Alle scholen van de Borgesiusstichting
nemen hieraan deel, zodat er ook onderling vergeleken kan worden. Dit wordt
afgenomen door Benchmark.
5. Rondvraag
* Oriënterend gesproken over een continu rooster om overblijfsituatie aan te passen.
Dit wordt door het team in de volgende vergadering opgepakt.
* 15 maart schoolstaking. Jan bespreekt dit in het eerstvolgende BDO.

MR
6. Sluiting
Overige vergaderingen
28 februari 2019
18 april 2019
13 juni 2019

