
Notulen MR vergadering 21 november 2016 
Aanwezig:  Rob, Anke, Simone, Marleen (vanaf 20.30 uur op uitnodiging) en 

Christine 

Afwezig: Jos, met kennisgeving 

Notulant: Christine 

 

1 Opening om 20.15 uur.  

 

2 Notulen 26 september 2016 

De notulen zijn goedgekeurd. De notulen mogen in het halletje komen te hangen 

en op de website worden geplaatst. Dit is 22 november gebeurd.  

 

3 OR 

Geen reactie gekregen op onze uitnodiging. 

 

4 GMR, Marleen sluit aan. 

GMR vergaderingen kunnen zinvoller worden ingezet. De onderwerpen die nu 

worden bespreken zijn niet onderwijs inhoudelijk. Vb: inrichting van het 

Lingekantoor. De GMR wil de werkwijze die er nu is omdraaien. Eerst stukken 

aanleveren, daarna bespreken in de GMR.  

 

Simone en Christine zullen Rie vragen onze reglementen te vergelijken met die 

van de GMR.  

 

5 Post/mailbox 

Er zijn 3 brochures binnengekomen voor de MR. Anke heeft persoonlijk een 

uitnodiging gekregen per mail voor onze MR om deel te nemen aan een cursus bij 

de MR van Marang. Wij bedanken hiervoor. 

 

6 Schoolse zaken 

 De zorgen omtrent de sfeer in het team van De Borgwal zijn besproken. 

 Knallende kick-off gehad met prinses Laurentien van het school brede 

project ‘De knop om’. De gastlessen zijn gepland en worden gegeven in de 

week van Sinterklaas en de week erna. De groepen 6/7/8 gaan gastlessen 

verzorgen in de andere groepen. We hebben er zin in! 

 Terugkoppeling DUO-onderzoek  vragen aan Jos. 

 In alle klassen zijn stagiaires begonnen, veel mannen, leuk! 

 De damteams hebben het weer goed gedaan, 4 teams zijn er door. 

 Monique is weer begonnen met de muzieklessen bij de kleuters. 

 Blazersbende: concert vindt plaats op 14 december in de theaterkerk. 

 Veel leerkrachten volgen cursussen via de Linge Academie. Positief! 



 

7 Huisvesting  

 De buitenklas: we blijven alert op de problemen die er nog steeds zijn. 

Problemen worden wel steeds opgepakt. 

 Teamkamer: er is een bank geplaatst. Dit zorgt voor veel meer ruimte. Er 

wordt nu gekeken of er uitgebouwd kan worden richting de hal. 

 Er waren de afgelopen weken veel lekkages op De Borgwal. Maandag 21 

november is er een bedrijf geweest. Deze hebben 13 gesprongen naden 

ontdekt en hersteld. Het water dat nog tussen het dak en het plafond zit 

komt nog druppelend naar beneden. Zal nog een paar dagen duren voordat 

het helemaal gestopt is. 

 

8 Dalton 

Woensdag 23 november gaat Simone weer naar Deventer voor een 

daltonbijeenkomst. Simone gaat een visitatie doen op een andere 

Daltonbasisschool. 

 

9 Aftreedlijst  

Begin maart komt er een stukje in de infobrief over de MR verkiezingen. 

 

10 Projectplannen  

De projectplannen ‘Driehoeksgespreken’ en ‘Rapporten’ zijn toegelicht door 

Simone en Christine. Donderdag 24 november wordt de voortgang van beide 

projectplannen besproken. 

 

11 Jaarverslag 

Simone en Christine hebben het jaarverslag gemaakt. Anke en Rob gaan hier per 

mail op reageren. Daarna kan het jaarverslag worden gepubliceerd via de 

website. 

 

12 Schoolplan 

Door de afwezigheid van Jos wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. 

 

13 Punten volgende vergadering 

Zie jaarplan. 

 

14 Sluiting om 21.17 uur.  

 


