Notulen
Vergadering medezeggenschapsraad
Dinsdag 26 november - 20.00 uur - Rijperkerkstraat 2
Aanwezig: Renée, Pauline, Ruud, Chrissy, Karlijn, Jolien
A Welkom en vaststellen agenda
Pauline heet iedereen welkom.
B Notulen vorige vergadering
Notulen zijn goedgekeurd en staan op de website.
C Terugkoppeling actiepunten
n.v.t.
D Ingekomen post
Er is geen ingekomen post
E Nieuws vanuit GMR
Besproken op de vergadering van 12 november 2019
Koers van het bestuursbureau
2 Medewerkers van het bestuursbureau hebben tijdens de GMR-vergadering uitgelegd welke
medewerkers wat doen en wat ze daarmee willen bereiken. Het bestuur is eindverantwoordelijk
voor kwaliteit. Ze ondersteunen de directeuren/scholen en zorgen dat er gefaciliteerd wordt. De
directeuren kunnen bij hen terecht met vragen etc.
Doel: kwaliteit van onderwijs hoog houden.
Er werken veel mensen op het bestuurskantoor. Dit is mede doordat wij vrijwel alles in eigen beheer
hebben, zoals ICT, financiën, communicatie, HR etc. Bij Xpect is er 1 op de 255 leerlingen het
bestuurskantoor. Normaal gezien is het in onderwijsland 1 op de 99 leerlingen.
De jaarplannen van HR, onderwijs&ontwikkeling, ICT, financien en ondersteuning&communicatie
zijn gepresenteerd.
Zij-instroom
Monique Aerts van RAL013 (regionale aanpak lerarentekort in Tilburg en omgeving) heeft een
presentatie gegeven over zij-instromers. Op de Xpect-scholen zullen volgend schooljaar minimaal 5
zij-instromers starten. Het salaris van deze zij-instromers wordt voor 50% betaald door het
bestuurskantoor en voor 50% door de school zelf.

F Mededelingen
Er zijn geen mededelingen

1 GMR/MR (nieuw lid)
Met het aftreden van Frank uit de GMR en MR is er een plek vrij in zowel de MR als GMR voor een
ouder. Dit hoeft niet dezelfde ouder te zijn.
Er komt een nieuwe verkiezingsronde voor MR en GMR volgens onze vaste verkiezingsprocedure.
De verkiezingscommissie bestaat uit: Chrissy en Anne
In de Boemeratel van 13 december komt de oproep.
2 Begroting
Jolien ligt de begroting van de komende 4 jaar toe.
Deze is goedgekeurd door de MR.
3 Onderwijstijden
Opkomst van de stemming: 84%
Woensdagmiddag vrij: 30%
Huidige onderwijstijden: 70%
De ouders van de MR adviseren de huidige onderwijstijden te handhaven.
Het MT stemt hier mee in.
4 Brainstorm communicatie
Over onderstaande punten hebben wij gebrainstormd. Dit wordt meegenomen naar de GMR om dit
te bespreken.
Situatie nu ( welke middelen, met welk doel, wat ervaren ouders?).
Gewenste situatie.
Hoe maak je moeilijk te bereiken ouders deel van de te varen koers? Hoe vraag je hen om
advies/mening?
Samenvattend zijn we tevreden met de huidige situatie op de Boemerang. Klasbord, mail, (nieuwe)
Boemeratel, klassenouder als tussenpersoon en inloopweek na toetsen.
Mogelijkheid van een schoolapp wordt besproken. Dit is mogelijk iets voor de toekomst.
Hoe moeilijk te bereiken ouders toch te bereiken: we doen al veel, zou de extra energie vs wat het
oplevert de moeite waard zijn?

