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1.

Verslag
Opening / Mededelingen
Björn opent de vergadering om 19:49
Dit is de laatste vergadering voor Heidi als MRlid de volgende keer neemt Karin Bonke haar
plaats in.

2.

Notulen / Actiepunten
Vorig verslag is besproken, en vastgesteld deze kan op de site geplaatst worden.
Voor de acties zie de actielijst.

3.

School ondersteuningsprofiel
28 november is er in Barchem een infodag, Karin R en Karin T gaan hier ‘smiddags naar toe. “s
Avonds is er een rondetafel gesprek met ouders. Vanuit het het samenwerkingsverband
wordt er een school ondersteuningsprofiel (SOP)opgesteld. In het SOP wordt aangegeven
welke ondersteunende taken geboden kunnen worden door de school. Heidi stuurt het
huidige document op ter informatie. In 2018 zal hier een advies aan de MR voor gevraagd
worden.

4.

Actie

Heidi

Communicatie : https://www.socialschools.nl
Delen van agenda, oudergesprekken, Foto’s activiteiten.
In de Social Community informeer je ouders gemakkelijk en snel over opkomende
evenementen en nieuwtjes. Organiseer je sportdagen, schoolreisjes en excursies met
intekenlijstjes. Plan je oudergesprekken met de gesprekken planner. Alles omtrent
communicatie op school- en groepsniveau wordt geregeld in de Social Community. Dit alles
vind natuurlijk plaats in een beveiligde afgesloten omgeving, waar alleen ouders van de
school in kunnen. Kosten eenmalig 350,= + 3,= per kind per jaar.
Heidi gaat dit met collega’s bespreken of zij ervaringen hebben en wat de mogelijkheden zijn.

5.

Jaarplanning MR
Jaarplanning is globaal besproken.

6.

Krimp en toekomst visie Scholen in Borculo
Bij de keuze van een nieuwe school voor hun kinderen kiezen de ouders in eerste instantie

Heidi

1

Nr.

Verslag
voor een locatie dichtbij waar ze wonen. Wij hebben de voorkeur voor 2 nieuwbouwlocaties.
Een bij de graaf Wichmanstraat en een bij het Gammaterrein (sportcomplex ’t timke /
volharding). Op beide locaties zien wij een gemengde vorm van bijzonder en openbaar
onderwijs met een eigen identiteit. En een eigen ingang en schoolplein, waarbij de kracht
van de locatie zit in het delen van faciliteiten.

10.

Rondvraag
Geen bijzonderheden

Actie

Volgende vergadering 10 januari 2018 19:00 icm CvB
27 maart 2018 gezamenlijk MR
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