
Notulen MR vergadering maandag 18 februari    

Aanwezig: Günther, Mark, Simone, Christine (waarnemend directrice), Dana 

(belangstellende MR), Chris (OR-lid) en Thijs 

Notulant: Thijs 

1.Opening vergadering 

Mark opent om 20:00 uur de vergadering. 

 

2. Agendapunten 

De agendapunten zijn goedgekeurd. 

 

3. Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

 

4. Post/Mail 

-Marleen GMR-lid: heeft verslag van de laatste GMR vergadering gestuurd. GMR is op dit 

moment bezig met een nieuwe opzet. Er wordt gesproken met directeuren, de 

kinderopvang, ouders en leerkrachten. 

- Lily: informatie over cursus voor MR-leden. Voorstel is om deze cursus begin volgend 

schooljaar te gaan volgen. De Medezeggenschapsraden van andere Lingescholen kunnen 

worden uitgenodigd. 

- Christine: mail ontvangen over het meubilair. Deze mail is ook naar Marleen (GMR) 

gestuurd. 

- Theo Pruijn: Mark heeft een uitnodiging ontvangen om op 20 februari met Theo in gesprek 

te gaan. 

 

5. OR 

Chris is namens de OR aanwezig zodat de OR meer binding krijgt met de MR. Dit wordt als 

positief ervaren. 

- Siska vertrekt aan het einde van dit schooljaar als voorzitter van de OR. Over een opvolger 

wordt nagedacht. 

- Eventueel de highlights van de OR notulen in de Infobrief opnemen. 

 

6. GMR 

Zie mail Marleen. In het verslag staat dat er meerdere directeuren tijdens de laatste GMR 

vergadering aanwezig zijn geweest. De Borgwal wist niet dat de directeuren waren 

uitgenodigd. 

 

7. Jaarbegroting volgend schooljaar 

Lily heeft de jaarbegroting tijdens een studiedag gepresenteerd. Onderstaand stukje komt 

uit de notulen van deze studiedag: 

Begroting wordt inzichtelijker omdat elke school elk kwartaal de begroting krijgt.   

Wat mag er in 2019 worden aangeschaft:  

* Meubilair. Geen kasten!  

http://www.borgwal.nl/


* Per groep € 1000 les ondersteunende materialen.  

* Leesmethode groep 3. 

* Materialen groep 1,2 en 3.  

* Methode Met Sprongen Vooruit 

 

8. Evaluatie TSO 

Dit punt wordt tijdens de volgende vergadering besproken.  

Leerlingen zijn positiever over de TSO. Tijdens de laatste leerlingenraadsvergadering zijn er 

geen klachten geweest. De personen van de TSO zijn beter zichtbaar doordat ze een geel 

hesje dragen. Ook dragen de medewerkers een naamkaartje. De TSO huurt de locatie van De 

Borgwal en daar krijgt De Borgwal sinds heden geld voor. 

 

9. Aftredend schema; zitten voor 3 jaar 

Het is lastig om elke drie jaar nieuwe ouders voor de MR te vinden. De leerkrachten zijn 

verplicht om naast het lesgeven nevenactiviteiten te vervullen. Een voorbeeld is zitting te 

hebben in de MR. Christine geeft aan dat de periode is verlengd. 

  

10. Schoolse zaken 

- meubilair: De werkgroep meubilair heeft een partij gekozen om de meubels te leveren. 

Theo Pruijn moet nog toestemming verlenen. 

- sanitair: Op dit moment wordt er aan het toilet van de leerkrachten en aan een toiletgroep 

van de kleuters gewerkt. Helaas zorgt dit voor veel overlast! Ook moeten de leerkrachten bij 

de leerlingen naar de wc. Dit wordt als onprettig ervaren. 

- Buitenklas: zoals al vaker is beschreven moet de gemeente voor het gebouw zorgen en De 

Linge voor het leefklimaat. De staat is nog steeds erbarmelijk. Leerkrachten en leerlingen 

geven aan dat ze (erge) hoofdpijnklachten hebben. Er wordt op dit moment door geen 

enkele partij actie ondernomen ook al geeft een onafhankelijk rapport aan dat alles is 

afgekeurd.  

- op 21 februari gaan de winterrapporten mee naar huis. De leerkrachten van de groepen 1 

t/m 3 voeren alleen met ouders een rapportgesprek. In de groepen 3 t/m 8 worden er 

Driehoeksgesprekken gevoerd. 

- op 14 maart is de Daltondag. 

- op 15 maart wordt er gestaakt. 

- de open dag vindt dit jaar op zaterdag 16 maart van 10:00 uur tot 13:00 uur plaats. Op dit 

moment worden er ouders en leerlingen bevraagd om nieuwe ouders rond te leiden. 

- eind Cito-score wederom de beste van de Betuwe, 7,9!  

- predicaat Excellente School weer met 3 jaar verlengd! Van de OR een lekkere taart 

ontvangen, thanks! Geslaagde dag met een bioscoopmiddag afgesloten. 

- De Borgwal heeft een 2e Chromebookkast.  

 

11. Regelluwe school 

Tijdens de Regelluwe dagen hebben veel leerkrachten een andere school bezocht. Het team 

heeft ook uitleg gekregen over de praktische verkeersmethode Verkeerskunsten. 

Op woensdag 20 februari gaan de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 samen met Karen en 



Christine naar de Radboud Universiteit om het onderzoekend leren eigen te maken. 

Op dinsdag 26 februari gaan de groepen 6 t/m 8 naar de Radboud Universiteit. Tijden deze 

dag gaan de leerlingen verschillende practica volgen. 

In de periode na de carnavalsvakantie tot aan meivakantie wordt het project in de groepen 6 

t/m 8 uitgevoerd. 

 

12. Meerschools directeur 

Op dit moment is Lily niet op De Borgwal aanwezig. De verwachting is dat Lily na de 

carnavalsvakantie haar werkzaamheden weer oppakt. Christine neemt de komende periode 

haar taken over. Theo Pruijn en Mark gaan over de situatie in gesprek.  

 

13. WVTTK 

Dana geeft aan dat ze de vergadering als positief heeft ervaren en dat ze wil aansluiten bij de 

komende MR vergaderingen. Doordat Dana zitting neemt in de MR kan ook Anne Willemsen 

(teamlid) aansluiten. 

 

14. Volgende vergadering: maandag 25 maart 

 


