
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 

Schooljaar 2017-2018 

Inleiding  

Op de Borgwal zijn een aantal geledingen. Iedere geleding kijkt vanuit 

haar eigen positie en verantwoordelijkheid naar de organisatie van de 

school en de voortgang van het onderwijs. Een van de geledingen is de 

medezeggenschapsraad (MR). Dit jaarverslag gaat over de activiteiten van 

de Medezeggenschapsraad in het schooljaar 2017-2018. We zullen hierbij 

ook kort de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vermelden. 

Samenstelling MR  

In het schooljaar 2017-2018 bestond de Medezeggenschapsraad uit 4 

leden. 

Vanuit het personeel waren dat:  

* Simone Feenstra (Penningmeester)  

* Thijs Rasing (Notulant)  

Vanuit de ouders waren dat:  

* Anke de Wit (Voorzitter)  

* Rob Gebbing / Günther Nijmeijer (Secretaris)  

Christine van Mullem, waarnemend directeur van De Borgwal, heeft dit 

schooljaar alle vergaderingen bijgewoond. Op het moment dat De Borgwal 

een vaste directeur heeft, zal deze aanwezig zijn en is Thijs toehoorder 

wanneer er gestemd zal worden. Rob heeft na de eerste vergadering zijn 

taken overgedragen aan Günther. De MR is dit schooljaar 5 keer bijeen 

geweest voor een reguliere vergadering.  

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) Stichting Primair 

Onderwijs ‘De Linge’  

De Linge en De Borgwal  

Daltonbasisschool De Borgwal is een van de negen scholen die valt onder 

de Stichting “De Linge”. Ook deze Stichting kent een 

Medezeggenschapsraad, namelijk de GMR. 

In het proces van beleidsvorming is de GMR een toetsingsorgaan die 

daarbij gebruik maakt van het adviesrecht of het instemmingsrecht, 

vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een ouder 

(Marleen Kaijen) en één leerkracht (Thijs Rasing) gingen naar deze Raad in 

schooljaar 2017-2018. Binnen de GMR worden de bovenschoolse plannen en 

beleid besproken. Voor een jaarverslag van de GMR van Stichting De Linge 

verwijzen wij u naar de website: www.delinge.nl. 

http://www.delinge.nl/


De Borgwal  

In dit schooljaar heeft de MR wederom met de Wet Medezeggenschap op 

Scholen gewerkt.   

Hieronder willen wij de onderwerpen noemen, waarbij de MR geïnformeerd 

werd, adviseerde of instemming verleende of onthield. 

Huisvesting/onderhoud/werkzaamheden/meubilair:  

 Wederom een aanvraag 8e lokaal voor De Borgwal op locatie Het 

Hoog. 

 De staat van De Buitenklas is zeer regelmatig besproken, zorgen 

hierover zijn uitgesproken. 

 Groot onderhoud is meegenomen in de begroting voor 2018.  

 De MR spreekt zijn zorgen uit over het meubilair. Meubilair gaat 

wekelijks kapot. Halstoelen staan in de klassen. Leerlingen hebben 

een verkeerde zithouding.  

 Nieuw sanitair. Dit gebeurt gefaseerd samen met 4 andere 

Lingescholen. 

 Aanschaf nieuw meubilair. 

Schoolse zaken: 

 Taakbeleid/taakverdeling en taakbelasting van het personeel.    

 Het groeiend leerlingenaantal: Op de teldatum 1 oktober 2017 heeft 

De Borgwal 213 leerlingen.  

 Financiën en formatie voor het schooljaar 2017-2018 

 Jaarverslag en jaarbegroting zijn besproken en getekend. 

 De Linge is bezig met het vernieuwen van het hele netwerk op De 

Borgwal. 

 13 september startavond gehad met OR en het team. Prima avond. 

Om de lijntjes kort te houden spreekt de MR met de OR af dat zij 

ons benaderen indien er iets is. Dit is de afgelopen tijd ook zo 

geweest en bevalt goed. De OR wordt dus niet meer speciaal 

uitgenodigd. 

 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.  

Het pestprotocol is besproken en weer ondertekend. 

 8 juni is De Borgwal wederom gevisiteerd. Het daltonvisitatieverslag 

is officieel. We zijn er erg trots op. 

 Günther Nijmeijer volgt Rob Gebbing op. 

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

positief bezoek. Erg prettig hoe alles is verlopen.  



 Driehoeksgesprekken zijn opgestart, we horen zeer positieve 

geluiden. Ook door ouders als waardevol ervaren. Leerling en 

leerkracht veel samen in gesprek. 

 Spelling en Taal In Beeld: Implementatie van de methodes gaat 

prima. Veel terugkoppeling en afstemming vindt plaats in 

vergaderingen. Rapporten zijn aangepast.  

 Alle collega’s hebben Brons gehaald met Prowise Presenter.  

 Er komen Chromebooks voor de leerlingen. Alle scholen krijgen 1 kast 

met 36 Chromebooks om mee te starten.  

 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.  

 BSO en TSO: Buitenschoolse opvang en Tussenschoolse opvang 

werden geëvalueerd. 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. 

 15 mei wordt in de teamvergadering een voorstel gedaan voor een 

‘regelluwe school’. De MR is enthousiast. 

 Het logo van De Borgwal moet worden aangepast aan de Linge, er 

moet een veeg bij zodat er eenheid ontstaat.  

 

 Verschillende projecten die vanuit het team lopen: 

- Excellent leren; 

- Driehoeksgesprekken 

- Cultuur 

- Taal en Spelling in Beeld 

- Rekenen Met Sprongen Vooruit 

- Onderbouw 

- Prowise 

 

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. 

Conclusie:  

Het schooljaar 2017-2018 is een prima jaar geweest. De Borgwal heeft 

verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Daltononderwijs. Met dit 

jaarverslag hebben wij u geïnformeerd over de Medezeggenschapsraad in 

2017-2018. Mocht u naar aanleiding van dit verslag inhoudelijke vragen 

hebben dan horen wij die graag.   

Anke de Wit 

Günther Nijmeijer 

Simone Feenstra 

Thijs Rasing 
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