
Notulen MR vergadering 24 september 2018 
 

Aanwezig: Anke, Günther, Mark, Lily, Simone, Thijs 

Afwezig: - 

 
1.Opening, agenda vaststellen 

Anke opent om 20:00 uur de vergadering. Anke heet in het bijzonder Mark Berndsen 

welkom. Als toekomstig nieuw MR-lid is Mark vanavond aanwezig. 

De agendapunten zijn goedgekeurd. 
 

2. Notulen 11 juni 2018 

- Er is eind vorig schooljaar geen afsluitende mail, over het WC incident, naar de ouders 

van groep 6 gestuurd. Volgende keer hier scherp op zijn dat dit wel wordt gedaan. 

Actie: Thijs past de vorige notulen aan. 

 

3. Jaarbegroting vaststellen 

Anke (voorzitter MR) en Lily (directrice) ondertekenen de jaarbegroting. 

Actie: Lily ontvangt kopie. 

 

4. OR  

De MR heeft van de OR een brief ontvangen over het functioneren van Lily en de onrust 

die is ontstaan over de Regelluwe school. Deze brief hebben Lily en Christine ook 

ontvangen. De brief van de OR is besproken. Lily heeft als reactie een brief geschreven 

om haar handelen toe te lichten. Op woensdag 3 oktober heeft Lily met de OR om 20:00 

uur een gesprek. Günther sluit, namens de MR, bij dit gesprek aan. 

Actie: Günther laat de OR weten dat hij bij het gesprek aanwezig is. 

Actie: Lily laat de MR weten hoe het gesprek is verlopen. 

Actie: Lily/Günther (eventueel tijdens het gesprek) aangeven dat de OR, op de site van 

De Borgwal, vermeldt welke taken er worden uitgevoerd. 

 

Er is een OR-team avond geweest. Tijdens deze avond zijn de werkgroepen gestart. 

Deze avond is als positief ervaren. 

 

5. GMR (14 juni 2018 was na onze vergadering) 

Tijdens de laatste GMR vergadering zijn de volgende punten ter sprake gekomen: 

-10/14 onderwijs 

- werkwijze van de GMR 

 

Dit schooljaar zal Rie, i.p.v. Thijs, zitting hebben in de GMR. Thijs heeft met Rie 

afgesproken dat Rie tijdens elke teamvergadering een korte samenvatting van de 

laatste GMR vergadering geeft. Rie en Marleen Kaijen (ouder geleding) bespreken voor 

een GMR vergadering de agendapunten met Lily zodat Lily ook op de hoogte is. Ook dit 

schooljaar zal Marleen Kaijen zitting hebben in de GMR omdat er geen andere 

gegadigden zijn.  

Actie: Günther laat Marleen weten dat zij in de GMR mag blijven. 

 

 

 



6. Post/ (andere) mail 

- Van de OR een mail over het meubilair en het sanitair ontvangen. Lily geeft aan dat het 

sanitair in de week van 24 september klaar moet zijn. 

- Mail en post ontvangen over een opleiding voor MR leden. Hier is interesse voor. 

Gewacht wordt tot de MR compleet is. 

Actie: Günther zoekt uit welke opleiding geschikt is. 

Actie: Lily stuurt Günther informatie over het volgen van de opleiding als de school 

Protestant Christelijk is. De opleiding zou dan kosteloos kunnen worden gevolgd. 

Actie: Günther maakt een opzet voor de mail over het meubilair en sanitair die naar 

Theo Pruyn wordt verzonden. 

 

7. Taakbeleid/ taakverdeling vh personeel (PWTR) 

De meeste teamleden vinden het prettig dat de uren m.b.v. Cupella zijn berekend. 

A.d.h.v. deze berekening is de PWTR gemaakt. 

 

8. Schoolse zaken  

- Op De Borgwal staan proefsets om het nieuwe meubilair uit te proberen. Andere 

Lingescholen komen op De Borgwal kijken. Voor de herfstvakantie neemt de Werkgroep 

Meubilair een besluit. Het duurt ± 3 maanden voordat het nieuwe meubilair wordt 

geleverd. Voor De Borgwal zou het iets langer kunnen duren omdat we voor het 

aanschaffen een tekening willen laten maken met daarin de nieuwe tafels, stoelen en het 

toekomstige nieuwe meubilair (kasten etc.). 

- Rianne Huijnk is enthousiast in groep 3 gestart.  

- Geld overheid werkdruk: De Borgwal heeft het geld ingezet door een klassenassistent 

(Lisa) aan te stellen. Dit jaar geeft Monique Jansen aan alle groepen muziekles. 

- informatieavonden en startgesprekken zijn positief verlopen. 

- meester Thijs is vader geworden van Sep. 

- juf Carla is oma geworden van Riv. 

- juf Ria wordt oma. 

Actie: Lily schrijft tekst over het nieuwe meubilair en plaatst deze in de Infobrief. 

 

9.Projectplannen 

Verzet naar volgende vergadering. 

 

10. MR documenten die geactualiseerd moeten worden (nr 38 MR reglement) 

De ingangsdatum van het MR regelement moet op de laatste blz. worden aangepast. 

Vorig schooljaar is het MR regelement besproken en goedgekeurd. 

Actie: Simone past het reglement aan. 

 

11.Stand van zaken: meerschoolsdirecteur 

Na de zomervakantie is Lily weer volop aan het werk. Op Het Drieluik is het nog zoeken 

betreft de nieuwe locatie. Lily heeft tijdens het 2 daags DO aangegeven dat het niet 

wenselijk is om van twee scholen de directrice te zijn.  

 

 

 

 

 

 



12.Huisvesting/onderhoud/werkzaamheden 

De Buitenklas is door een keuring, die aangevraagd is door de gemeente, afgekeurd. Op 

dit moment zitten er schimmels in het gebouw. Leerkrachten geven aan dat het er 

vochtig is en dan ze meer dorst hebben t.o.v. het hoofdgebouw. Ook ruikt het er niet 

fris. Op 5 oktober heeft Lily een gesprek met de gemeente. Op dit moment staan er op 

de andere Lingescholen geen lokalen leeg.    

 

13.Vaststellen vergaderrooster 

Alle data zijn goedgekeurd behalve die van 17 juni. Dit wordt 1 juli. 

 

14.WVTTK 

Günther: MR foto op de website is niet meer actueel. Voorstel om een nieuwe foto te 

maken en deze op de website te plaatsen. 

Günther: erop toezien dat het rookverbod door ouders, studenten en teamleden wordt 

nageleefd.  

Lily: Highlights voor de komende infobrief: meubilair, sanitair, De Buitenklas, Regelluwe 

school (hierover is de MR nog steeds positief). 

Besloten om weer een oproep voor een nieuw MR-lid in de Infobrief te plaatsen. Anke 

geeft aan om over een paar maanden te stoppen. Kijkend naar het groeiend aantal 

leerlingen mogen er 3 ouders en 3 leerkrachten in de MR zitting hebben. Eerst wordt 

een nieuwe ouder gezocht. Als deze gevonden is kan ook Anne Willemsen (leerkracht) in 

de MR zitten nemen. 

Actie: Günther informeert bij Geert Stinstra of hij nog steeds interesse heeft. 

Actie: Lily plaatst highlights in de Infobrief. 

Actie: Lily benoemt in het team dat het rookverbod ook voor teamleden geldt en ziet 

erop toe dat het wordt nageleefd. 

Actie: Thijs plaatst oproep nieuw MR-lid in de Infobrief. 

 

15.Sluiting 

Anke vraagt aan Mark hoe hij de vergadering heeft ervaren. Mark is enthousiast en wil 

graag zitting hebben in de MR. Hierop wordt door de andere leden positief gereageerd.  

Anke sluit om 21:45 uur de vergadering.  

Actie: Mark schrijft stuk voor de Infobrief. 

Actie: Thijs plaatst het geschreven stuk in de Infobrief. 
 

 

 

 

 

 


