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MR vergadering Agenda 

Datum Donderdag 25 januari 2018 

Aanvang 19.30 uur – 21.00 uur 

Plaats ’t Bossche Hart 

 

 

1. Opening 

 

2. Notulen vorig overleg 

Notulen 23 november 2017 goedgekeurd.  

 

3. Mededelingen vanuit school 

a. Vinger aan de pols: 

 Vinger aan de pols wat betreft verkeersveiligheid: Jan stuurt 

mail naar alle ouders. Veiligheid van kinderen komt in het gedrang. 

Ook ontevredenheid buurtbewoners. Controle door politie. 

Handhaving is aangesloten bij vergadering oudervereniging om ook 

daar het e.e.a. toe te lichten en ideeën uit te wisselen.  

 Vinger aan de pols wat betreft pesten en klimaat: 

Pestvragenlijst is afgelopen november afgenomen. Uitkomsten zijn 

besproken in het team en iedere leerkracht onderneemt actie n.a.v. 

opvallendheden. Uit het deel dat door leerlingen zelf is ingevuld 

kwamen wat onduidelijkheden. Mogelijk door verkeerd interpreteren 

vraagstelling. Mogelijk volgende keer mondeling afnemen om dit te 

voorkomen. Verder geen alarmerende uitkomsten.  

 Vinger aan de pols wat betreft ouderbetrokkenheid: Alain had 

dit in zijn takenpakket. Heeft veel initiatieven genomen. Team is 

tevreden, dus punt komt dit jaar niet terug in de jaarplanning.  

b. Scholenbezoek stichting: Enkele keren uitgesteld, maar heeft nu plaats 

gevonden. 7 maart is het volgende scholenbezoek. Prettig scholen bezoek. 

Monitoring sociale veiligheid, o.a. SCOL. Verplichting als school om 

gegevens an leerlingen zelf aan te leveren. Werkdruk: lengte 

vergaderingen beperken, prioriteiten stellen. Passend onderwijs: hoe loopt 

de leerlingenzorg. Onderwijs anders organiseren dan nu het geval is door 

leraren tekort, maar ook voldoen aan individuele behoeften van leerlingen. 

STEAM 1-2: onderzoekend leren waarin kinderen vakoverstijgend met 

bepaalde thema’s aan de slag gaan op eigen niveau, 21th Century Skills. 

7-8 Project Erasmus Universiteit: onderzoekend leren. 

Studiebijeenkomsten en vervolgens praktijkbijeenkomsten. Zo in kaart 

brengen wat leerlingen willen, handreikingen voor leerkrachten bieden en 

onderzoek van Eramus zelf. Nog niks te zeggen over resultaten.  

c. Begroting: De 2e conceptbegroting 2018-2021 wordt behandeld. 

Antoinette en Niels hebben kort daarvoor een bijeenkomst van de GMR 

bijgewoond waarin het onderwerp begroting aan bod kwam. De 

Borgesiusstichting ontvangt van de overheid het geld en verdeelt dat onder 

haar scholen. De toebedeling aan de scholen gebeurt op basis van de 

wettelijke regeling. Een deel van het personeelsbudget blijft bovenschools. 

De toebedeling van de gelden is afhankelijk van het leerlingenaantal per 1 

oktober in het voorgaand schooljaar onderverdeeld in onderbouw en 

bovenbouw, schoolgrootte, leeftijd van de leerkrachten, opleidingsniveau 

van de ouders. De school heeft geen actieve invloed op haar budgetten. 

Eventuele overschotten of tekorten worden in de toekomst niet met de 

school verrekend maar vallen bovenschools. 
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4. GMR 

a. Mail gekregen over te plannen bezoek GMR-leden aan MR-vergadering. 

Nog geen behoefte aan. Mogelijk later in het schooljaar. Notulen GRM te 

vinden op website. Bespreken notulen GMR vergadering schuiven door 

naar volgende vergadering i.v.m. onvoldoende voorbereidingstijd door het 

niet kunnen openen van bijlagen in email.  

 

5. Rondvraag: 

a. Arjan wil graag het e.e.a. met Jan bespreken wat betreft het 

technieklokaal.  

 

6. Sluiting 

 

 

 

 

Overige vergaderingen 

8 maart ‘18 

12 april ‘18 

7 juni ‘18 

 


