
Notulen MR vergadering 20 november 2017 
Aanwezig:  Rob, Anke, Simone, Thijs en Christine. Günther Nijmeijer heeft 

vanaf 20.30 uur de vergadering bijgewoond. 

 

1 Opening om 20.00 uur. De agenda is vastgesteld. 

 

2 Notulen 25 september 2017 

De notulen zijn goedgekeurd. 21 november zijn deze in het halletje opgehangen 

en op de website geplaatst.  

 

3 OR 

Anke heeft de OR laten weten dat zij niet meer speciaal worden uitgenodigd. 

Mochten er punten zijn, dan laat de OR dit horen en sluiten zij aan bij de MR 

vergadering.  

 

4 GMR 

Thijs heeft met Marleen alles doorgesproken van de GMR. De lijntjes zijn erg 

kort nu Thijs voorlopig ook zitting heeft in de MR. Verder geen nieuws. 

 

5 Post/mailbox 

Mail ontvangen van Günther Nijmeijer over zijn interesse in de MR functie die 

vrijkomt. 

 

6 Stand van zaken directie De Borgwal 

Anke is 10/10 bij Theo Pruijn geweest. Alles loopt op De Borgwal. Theo is vol lof 

over hoe het gaat. 11/11 heeft de advertentie voor een meer schools directeur 

weer in de kranten gestaan. Gekozen is voor een regionaal en een nationale krant. 

De komende woensdagen zijn Anke en Rie druk bezig met de BAC.  

Vraag: wanneer worden de ouders geïnformeerd? 

 

7 Begroting De Borgwal 2018 

Christine heeft samen met het team de wensen besproken voor kalenderjaar 

2018. Dit is tijdens de begrotingsgesprekken de leidraad geweest. Een 

terugkoppeling hierover moet nog plaatsvinden.  

 

8 Pestprotocol evalueren 

Het pestprotocol is dit jaar aangepast. Dit is zoals eerder gecommuniceerd in 

alle groepen en geledingen besproken. Het afgelopen schooljaar is het 

pestprotocol niet in werking gesteld.  

 

9 Schoolse zaken en huisvesting  



 Simone draait met Anne groep 4. Dit i.v.m. de afwezigheid van Carla B. De 

groep blijft volop onder de aandacht en wederom een invaller in deze 

groep plaatsen was niet wenselijk. Op eigen initiatief is gekozen voor deze 

oplossing. Carla E. draait nu fulltime groep 3. Groot respect voor 3 

leerkrachten die hun privéleven omzetten voor De Borgwal 

 Groep 5: Rie is vanaf de herfstvakantie afwezig. Dit i.v.m. ziekte van haar 

man. Vanaf week 47 begint zij de draad weer op te pakken. Doel is vanaf 

januari weer groep 5 te draaien. Rie wordt vervangen door Ria Akihary. 

Wij zijn blij dat wij 1 vervanger hebben gevonden voor deze periode. De 

eerste 2 weken zijn er 6 verschillende invallers gekomen. Heel vervelend 

voor de groep. Helaas was dit door de invalpool niet anders te regelen. 

 5 oktober is er gestaakt. 12/12 staat dit waarschijnlijk weer te gebeuren. 

Ouders worden hier ter zijner tijd over geïnformeerd door de 

stichtingsdirecteur. 

 

10 Huisvesting/onderhoud/werkzaamheden 

 Groot onderhoud is meegenomen in de begroting voor 2018. 

 Buitenklas: de lekkage lijkt opgelost. Eric haalt wekelijks het blad van het 

dak. De Linge heeft gezorgd dat alle regenpijpen zijn doorgespoten en dat 

de dakbedekking weer plat is geslagen.   

 Eric heeft een stagiaire vanuit het praktijkonderwijs. Kleine klusjes pakt 

Eric met hem op. 

 

11 Dalton 

Karen en Gerda zijn begonnen met hun Daltonopleiding. 

 

12 Verkiezingen 

Op de oproep in de infobrief heeft Günther Nijmeijer gereageerd. Günther 

heeft deze MR vergadering bijgewoond en is enthousiast om zitting te nemen in 

de MR. Wij zoeken uit of er verkiezingen moeten komen nu zich 1 kandidaat 

heeft gemeld. 

 

13 Projectplannen 

 Driehoeksgesprekken: vorige week mee gestart in groep 8. Zeer positief. 

Ook door ouders al waardevol ervaren. 

 Met sprongen vooruit: Carla B, Carla E en Simone nemen deel aan de 

rekencursus ‘Met sprongen vooruit’. Veel praktische handvatten voor in de 

groepen. 

 Spelling en taal in beeld: Implementatie van de methodes gaat prima. Veel 

terugkoppeling en afstemming vindt plaats in vergaderingen. Rapporten 

zijn aangepast. 



 

14 Jaarverslag 

Het MR jaarverslag van 2016/2017 zal worden opgepakt door school.  

 

15 Sluiting om 21.40 uur.  
 


