MR notulen 15-03-2022
Agendapunten

Actiepunten

Aanwezigen
-

-

Personeelsgeleding: Tamara (directrice), Eliza (leerkracht),
Anna Marijke (intern begeleider) en Kiki (leerkracht en
secretaris)
Oudergeleding: Robert (voorzitter) en Derkje

1. Mededelingen/korte punten
Zijn actiepunten vorige MR uitgevoerd?
- Tamara: het formulier om akkoord te geven op documenten
moet nog worden gedaan. In het ouderbericht melden als er
nieuwe notulen van de MR op de schoolwebsite staat wordt
ook gedaan.
- Robert: inloggegevens MR academie regelen moet nog
worden gedaan.
- Kiki: de notulen van de MR, een tekst over de MR en de data
van de vergaderingen staan op de schoolwebsite. De
notulen van de vorige MR kunnen worden geplaatst zodra
deze zijn goedgekeurd door Robert en Tamara.
- SOP lezen, opmerkingen en akkoord naar Anna Marijke. Kiki
en Tamara hebben dit al gedaan. Eliza en Robert doen dit
voor 21 maart. Als zij over een deel van de inhoud twijfelen
vragen zij Derkje om er ook naar te kijken.

Tamara, Robert en
Eliza actiepunten
vorige MR nog
uitvoeren
Kiki plaatst notulen
op website zodra
deze zijn
goedgekeurd door
Tamara en Robert

2. Schakelgroep onderbouw
De groep kan blijven t/m maart 2023. De personeelskosten voor
deze groep betalen wij zelf, materialen worden wel vergoed. Voor
aankomend schooljaar kan er subsidie worden aangevraagd.
Het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen gaat na op welke
scholen vluchtelingen uit Oekraïne geplaatst kunnen worden. Bij
ons is nog plek voor enkele leerlingen.
Kiki geeft MR
Het abonnement op de MR Academie kost €800 per jaar. Dit bedrag academie door aan
Jan
wordt verdeeld over de drie locaties van de Borgman. De factuur
voor kalenderjaar 2022 moeten we betalen.

3. MR Academie abonnement

Vanaf kalenderjaar 2023 willen we geen lid meer zijn. Kiki geeft dit
door aan Jan van der Bij (MR lid andere locatie).

4. E-mailadres MR
In de jaargids staat nog steeds een e-mailadres van de MR van de
drie locaties samen (mr@borgman.o2g2.nl).

Kiki vraagt emailadres aan

Kiki vraagt aan IT of er een e-mailadres voor de MR aangemaakt kan
worden dat gekoppeld wordt aan haar e-mail. Indien dit niet
mogelijk is wordt Kiki’s e-mail gebruikt, deze staat al op de
schoolwebsite. In de schoolgids van aankomend schooljaar wordt
het aangepast.

5. Formatie
De leerkrachten van groep 1/2b en 7b zijn langdurig ziek. Voor
beide groepen zijn gelukkig vaste invallers gevonden. Het vervangen
van de zieke leerkrachten brengt helaas wel een hoop extra kosten
met zich mee.
De oudergeleding van de MR geeft een groot compliment voor de
manier waarop dit is opgelost en ouders op de hoogte zijn
gehouden!

6. Kwaliteitszorg
Tamara is bezig met kwaliteitszorg. Afgelopen schooljaar zijn er wat
zaken blijven liggen. Een medewerker komt een nulmeting doen en
Tamara helpen om het op orde te krijgen. Streven is om het bij de
start van het nieuwe schooljaar gereed te hebben.

7. Digitale geletterdheid
In groep 1 t/m 8 wordt er al gewerkt aan digitale geletterdheid en
ICT vaardigheden. Vanaf aankomend schooljaar wordt dit
geïmplementeerd aangeboden.

Tamara informeert
ouders over digitale
geletterdheid in de
nieuwsbrief

Tamara informeert ouders in de nieuwsbrief over de inhoud van
digitale geletterdheid.

8. Sociaal-emotionele vaardigheden en burgerschap
We gaan in het nieuwe schooljaar starten met een methode voor
de sociale emotionele vaardigheden en burgerschap. Deze methode
leert kinderen hoe je op een gewenste manier met elkaar om kunt
gaan en ze leren over hun deelneming aan de maatschappij.
Tamara stelt een werkgroep samen. Deze werkgroep zoekt een
aantal methodes uit die het team kan uitproberen. Het team beslist
gezamenlijk met welke methode er aankomend schooljaar wordt
gestart.

9. Rondvraag

Tamara stelt een
werkgroep samen

Wordt er onderzoek gedaan naar invloed van Corona op
leerresultaten? Ja!

9. Volgende MR
Het volgende vooroverleg (Tamara, Robert en Kiki) is donderdag 14
april om 14.15 uur in het kantoor van Tamara.
De volgende MR is op donderdag 21 april om 15.30 uur op school in
het lokaal van de schakelgroep.
Agendapunten voor de volgende keer die nu al bekend zijn:
- Tamara laat de begroting van Nick zien

