
 

 

Notulen MR vergadering 14 januari 2019 

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

 

1.Opening, agenda vaststellen 

Anke opent voor de laatste keer als voorzitter de MR vergadering. De agendapunten zijn 

goedgekeurd. 
 

2.Notulen 19 november 2018 

De notulen zijn goedgekeurd. Alle actiepunten zijn uitgevoerd. 

 

3.Post/mailbox 

De MR heeft een kerstkaart van De Linge ontvangen. 

 

4.OR 

Er zijn vanuit de OR geen punten aangeleverd. Günther heeft de OR op de hoogte 

gebracht dat de MR niet op De Borgwal vergadert. 

 

5.GMR 

Voorstel om een brief over het meubilair en sanitair naar de GMR te sturen.   

 

6.Schoolse zaken  

- Buitenklas: de staat is nog steeds erbarmelijk. Gemeente zorgt voor de huisvesting en 

wil geen semipermanente lokalen plaatsen. De Linge moet ervoor zorgen dat het klimaat 

op orde is. 

- meubilair: helaas zijn er in 2018 geen nieuwe meubels geleverd, ook zijn de meubels 

nog niet besteld! Op dit moment zijn er 2 partijen die een offerte mogen indienen. Op 

18 januari wordt de knoop doorgehakt en eind januari worden de meubels besteld. 

Geschatte levertijd is 8 weken dus voor april zullen er geen nieuwe meubels worden 

geleverd. 

 - sanitair: sinds de vorige MR vergadering (19 november) is er niks meer veranderd. De 

toiletgroepen van de groepen 6,7,8 zijn zo goed als af alleen moeten ze worden 

afgewerkt. De toiletten van de kleuters en het leerkrachtentoilet zijn nog steeds niet 

aangepakt.  

 

7.Regelluwe school 

Studiedagen worden zinvol besteed. De groepen 1 t/m 5 starten in februari met het 

geven van wetenschappelijk onderwijs. Helaas konden zij niet in het begin van het 

schooljaar starten. 

 

8.Begroting 

De begroting komt tijdens het DO op 15 januari ter sprake. 

 

9.Eerste profiel formatie schooljaar 2019-2020 

Alle leerkrachten moeten voor 1 februari het mobiliteitsformulier hebben ingeleverd. Er 

is een tijdpad dat aangeeft dat voor juli (?) de formatie rond moet zijn. De MR vraagt 

zich af waarom dit zo lang moet duren? 



 

 

 

10. Stand van zaken m.b.t. meer schools directeur 

Lily heeft haar ervaringen gedeeld.  

 

11. WVTTK 

Nieuwe voorzitter: Mark Berndsen 

 

12.Sluiting 

Na 8 bewogen jaren sluit Anke voor de laatste keer de MR vergadering. Anke, wij willen 

je nogmaals bedanken voor jouw inzet!!! 
 

 

 

 

 

 


