
Notulen MR vergadering 14 mei 2018 
Aanwezig:  Anke, Simone, Günther, Lily en Christine. 

Afwezig:  Rob en Thijs met kennisgeving. 

 

1 Opening om 19.57 uur. De agenda is vastgesteld. 

 

2 Notulen 19 maart 2018 

De notulen zijn goedgekeurd. 15 mei zijn deze in het halletje opgehangen en op 

de website geplaatst. 

 

3 OR 

De MR heeft niets gehoord vanuit de OR. 

 

4 GMR 

Volgende punten zijn besproken: 

- Werk-/Vakantierooster: ook volgend schooljaar 2 aaneengesloten weken 

meivakantie. 

- Privacy beleid: Beleidsstuk besproken. Het is een algemeen stuk dus er zal 

gekeken moeten worden op welke wijze de punten het beste kunnen worden 

uitgevoerd. 

- Bestuur analyse: de Cito gegevens van alle Linge scholen. De Cito resultaten 

zijn iets achteruitgegaan. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de nieuwe 

Cito toetsen (Cito 3.0) een strengere normering hebben.  

Opvallend: Technisch lezen groep 3 en Begrijpend Lezen bovenbouw zijn minder 

goed gemaakt t.o.v. het landelijk gemiddelde.   

 

5 Post/mailbox/wandelgangen 

 Een mail van Marleen Kaijen. Haar eerste GMR termijn zit erop. Zij geeft 

aan haar termijn graag te willen verlengen. Hoe dit op te pakken? Günther 

stuurt de mail door naar Rob. Rob weet altijd precies hoe alles via de 

regels gaat.  

 De MR heeft signalen gekregen van het team en ouders over de 

onduidelijkheid over de directie op De Borgwal. Deze signalen en zorgen 

zijn besproken met Lily. Anke neemt contact op met Theo Pruijn. 

 

6 Update TSO 

Samen met ouders, de TSO coördinator en Christine is een nieuw plan opgesteld 

voor het overblijf op De Borgwal. Dit plan is met het team en de TSO 

medewerkers besproken. Iedereen kan zich hierin vinden. Met die nieuwe plan 

zijn 2 extra medewerkers nodig. Dit is begin april aangekaart door Lily bij Joke 

Rasing. Joke heeft een lijst met potentiële nieuwe TSO medewerkers. Zij zou 



hiervoor actie ondernemen. Tot op heden is er nog niemand extra aangenomen. 

Dit betekent dat het nieuwe plan na de meivakantie niet in werking is gezet. Heel 

vervelend. Wordt vervolgd. 

 

7 Werkreglement evalueren 

Simone en Christine gaan achter het werkreglement aan. Komt volgende 

vergadering terug. 

 

8 Schoolse zaken en huisvesting  

 15 mei wordt in de teamvergadering een voorstel gedaan voor een 

‘regelluwe school’. Wanneer een school ‘Goed’ of ‘Excellent’ is kom je in 

aanmerking om 10 dagen op jaarbasis in te plannen voor professionalisering 

van het team. Mocht het team hier op 15 mei mee instemmen, dan wordt 

dat aangevraagd. Hiervoor moet een plan worden opgesteld door De 

Borgwal, de MR moet toestemming geven ( MR is positief), het bestuur 

moet akkoord gaan (is gebeurd). Het plan moet voor 25/5 worden 

ingediend. Voor de zomervakantie horen we dan of dit doorgaat of niet.  

 9 en 10 april is inspecteur Leon Smeets op De Borgwal geweest. Een 

positief bezoek. Erg prettig hoe alles is verlopen. Meneer Smeets was op 

sommige punten weer lovend over De Borgwal. Hij heeft dan ook het 

oordeel ‘goed’ gegeven. Kanttekening: meneer Smeets sprak ons aan over 

het meubilair op De Borgwal. Ongelooflijk dat dit kan! Niet alle leerlingen 

hebben een stoel, leerlingen zitten op verkeerde stoelen aan verkeerde 

tafels qua maat, dit is niet bevorderlijk voor de schrijfhouding etc etc. 

Dit heeft hij ook tegen Theo Pruijn gezegd en tot 2 maal toe staat dit in 

het concept verslag.  

 Werkgroep meubilair: in oktober 2017 en november 2017 is de begroting 

voor De Borgwal 2018 besproken. Toegezegd is dat er nieuw meubilair 

wordt aangeschaft. Hiervoor zou een werkgroep binnen De Linge in het 

leven worden geroepen. Dit zou januari 2018 of uiterlijk februari 2018 

gebeuren. Christine zit namens De Borgwal in deze werkgroep. Op 25 april 

kwam de werkgroep voor het eerst bij elkaar. Helaas was De Borgwal de 

enige school die op kwam dagen. Er werd een nieuwe afspraak gepland voor 

14 mei. Deze is 13 mei wederom afgezegd omdat scholen toch niet konden. 

De vraag rijst binnen het team van De Borgwal: Hoe serieus wordt dit 

genomen binnen De Linge/binnen de andere Linge scholen? Hoe groot is de 

noodzaak op de andere locaties? Op De Borgwal namelijk heel erg groot. 

Dagelijks zakken er leerlingen door de stoelen heen! Anke gaat hierover 

contact opnemen met Theo Pruijn. 

 

  



9 Huisvesting/onderhoud/werkzaamheden 

 Meubilair is al besproken. 

 De toiletten worden vernieuwd. Dit gebeurt gefaseerd samen met 4 

andere Lingescholen. De strooitegels die in de toiletblokken op de muur 

komen, worden in dezelfde kleur aangeschaft als de nieuwe halstoelen die 

in mei arriveren. 

 Het logo zoals deze is aangeleverd is wederom fout. Het huidige logo moet 

blijven, met de veeg van de Linge op de achtergrond. Christine stuurt een 

mail hierover naar Els Schrijber. 

 

10 Dalton 

Gerda en Karen ronden bijna hun Daltonopleiding af. Zij presenteren hun plan nog 

in het team. 

 

11 Projectplannen: Chrome books 

De Borgwal heeft in april de startkar met de 36 Chrome books gekregen. Groep 

8 heeft voor alle leerlingen een account aangemaakt. Gerda heeft een schema 

opgesteld welke groep wanneer de kar mag en kan gebruiken. Leerlingen zijn erg 

enthousiast, voor leerkrachten is het nog erg zoeken. Wat doen we nog in de 

boeken, wat kunnen we op de computers doen etc. Kortom: iedereen is lekker aan 

het uitproberen.  

 

12 AVG 

Donderdag 17 mei komt er een stuk in de infobrief over de AVG. Alle ouders 

moeten ieder schooljaar opnieuw toestemming geven voor hun kind(eren) voor 

het plaatsen van foto’s op de site en op sociale media.  

 

14 Sluiting om 21.40 uur 
 


