
Notulen MR vergadering 19 november 2018 

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

 

1.Opening, agenda vaststellen 

Anke opent om 20:00 uur de vergadering. De agendapunten zijn goedgekeurd. 

 

2.Notulen 26 september 2018 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

3.Post/mailbox 

Simone heeft informatie gedeeld over het stuk Handreiking Lerarentekort (zie bijlage). 

 

4.Jaarverslag 2017-2018 

Het jaarverslag is besproken en goedgekeurd. 

 

5.OR 

Geen punten. 

 

6.GMR  

Op dit moment wordt er in de GMR gesproken over een nieuwe opzet van de GMR. 

Gedacht wordt aan een kleinere samenstelling en dat de GMR met de MR en directeuren 

in gesprek gaat. Wordt vervolgd. 

 

7.Schoolse zaken 

- Regelluwe school: Lily heeft op 21 november een kennismakingsgesprek met de 

begeleidster van Oberon gevoerd. Het gesprek stond eigenlijk in september gepland 

maar de begeleidster kon niet eerder afspreken, helaas! Tijdens het gesprek heeft Lily 

aangegeven dat de leerkrachten van de onder- en middenbouw begeleiding willen krijgen 

in het onderzoekend leren. De leerkrachten uit de groepen 6,7 en 8 krijgen deze 

begeleiding van het Wetenschapsknooppunt. 

- Voor het goede doel ‘Het Vergeten Kind’ is € 1507,91 opgehaald. 

- De jaarlijkse Linge studiedag stond in het teken van Cultuureducatie. De leerkrachten 

hebben in het Openluchtmuseum verschillende workshops gevolgd. 

- Nicole Lee (moeder van Kaiden, Kezia en Kyan) is overleden. 

- Christine heeft een (afscheid)cadeautje van de MR ontvangen. 

- In de meeste groepen, behalve groep 8, zijn er stagiaires gestart. 

- Op 29 oktober heeft de Excellente Scholencommissie De Borgwal voor een jurybezoek 

bezocht. In januari krijgen we te horen of het predicaat met 3 jaar wordt verlengd. 

- Op 6 en 7 november waren er 2 studiedagen. Op 6 november hebben de leerkrachten 

o.a. een training van het computerprogramma Muiswerk gevolgd. Op 7 november zijn alle 

leerkrachten naar het Daltoncongres in Deventer geweest. 

- Tijdens het Schoolontbijt was burgemeester Marianne Schuurmans aanwezig.  

- Elke dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de leerlingen schoolfruit. Het schoolfruit 

zal t/m april gratis worden aangeboden.  

 

8.Huisvesting/onderhoud/werkzaamheden 

- Stichting De Linge heeft o.a. met onderwijsinrichter Eromes Marko contact over het 

nieuwe meubilair. Als het contract is getekend wordt het meubilair begin volgend jaar 



geleverd. Een medewerker van Eromes Marko heeft voor alle klassen verschillende 

plattegronden gemaakt. Deze worden op donderdag 29 november aan de teamleden 

gepresenteerd.  

- Het opknappen van de toiletgroepen van de groepen 6,7 en 8 is afgerond. Lily overlegt 

met Patrick wanneer de toiletgroepen van de kleutergroepen en het toilet van de 

leerkrachten wordt opgeknapt.   

- Het stinkt in De Buitenklas. Leerkrachten en leerlingen hebben hoofdpijnklachten. De 

toiletten zijn zeer onhygiënisch. Rolluiken en screens werken niet en tussen de deuren 

en kozijnen zitten kieren. De temperatuur is niet goed te reguleren. De lucht is erg 

droog en daardoor hebben leerkrachten en leerlingen veel dorst. De akoestiek is 

storend. Het schuiven van stoelen zorgt voor veel lawaai en daardoor wordt het erg 

onrustig. 

 

9.Projectplannen op De Borgwal 

- Onderbouw > Sil op school 

- ICT > Chromebooks, Prowise en Muiswerk 

- Leesmethode groep 3 

- Rekenen > Met Sprongen Vooruit 

- Topondernemers en nieuwe methode topografie 

 

10.WVTTK 

- Anke de Wit zal op 14 januari voor de laatste keer de MR vergadering leiden. Na vele 

jaren trouwe dienst neemt ze afscheid van de MR. Er moet een vervanger worden 

gezocht. 

- Tijdens de volgende vergadering (14 januari) zal er een nieuwe voorzitter worden 

gekozen.  

 

11.Sluiting 

Anke sluit om 21:30 uur de vergadering. 
 

 

 

 

 


