
Notulen MR vergadering maandag 25 maart 

 
Aanwezig: Anne, Simone, Mark, Dana, Günther, Christine 

(vanaf 20:00 uur) en Thijs 

Notulant: Thijs 

 

1.Opening vergadering / Agendapunten  

Mark opent om 19:45 uur de vergadering. De agendapunten zijn goedgekeurd. 

 

2. Notulen vorige vergadering 

Alle actiepunten zijn uitgevoerd.  

Mark deelt de inhoud over het gevoerde gesprek met Theo Pruijn. 

3. Post/Mail 

De ontvangen mail is gedeeld.  

4. OR 

Chris (OR) heeft het bijwonen van de vorige MR vergadering als prettig ervaren. 

 

5. GMR 

- op dit moment wordt er door de inspectie een 4 jaarlijks onderzoek uitgevoerd op het 

Lingekantoor. Er wordt naar de financiën gekeken en er worden 3 scholen bezocht.  

- er is een integraal huisvestingsplan door de gemeente opgesteld. Het gebouw van De 

Borgwal wordt over 5 tot 10 jaar opgeknapt of zelfs vervangen, hier gaat de voorkeur naar 

uit. Er wordt geopperd om in hetzelfde gebouw de Pius X en De Borgwal te huisvesten. Op 

dit moment is het beleid dat een school binnen een straal van 2 km naar een leegstaand 

lokaal moet. Noodlokalen moeten worden afgestoten. Er zouden lokalen bij de locatie 

Mikado leeg staan. Vreemd dat er afgelopen zomer een noodlokaal van de Kinkellink naar De 

Donatushof is verhuisd. 

- Er wordt door de projectgroep 10-14 onderwijs gekeken naar de mogelijkheden om deze 

onderwijsvorm in Lingewaard op te zetten. De GMR wil inzage in het proces en heeft veel 

vragen.  

- op vrijdag 15 maart is er gestaakt. De Linge heeft besloten om stakende leerkrachten niet 

uit te betalen. De GMR heeft de vraag gesteld waar het geld, dat voor personele gelden is 

bestemd, naar toe gaat. Teamleden zijn wel op De Borgwal geweest om de school open dag 

waardig te maken.  

- intentie is om leerlingen bij ziekte van een leerkracht niet naar huis te sturen.  

- Raad van Toezicht heeft 2 nieuwe leden. Betty van Waasbergen is de nieuwe voorzitter. 

- de meivakantie zal in het schooljaar 2019/2020 weer 2 weken duren. 

 

6. Jaarbegroting volgend schooljaar  

De MR heeft de jaarbegroting via de mail ontvangen. Voorgaande jaren moest de 

jaarbegroting voor gezien worden getekend. Lastig om deze jaarbegroting (De Borgwal) te 

vergelijken met de begrotingen van voorgaande jaren (De Linge). De MR gaat akkoord. 



7. Evaluatie TSO 

Christine heeft met Mariëlle de TSO geëvalueerd. Deze evaluatie is besproken. Het digibord 

in de hal zorgt voor meer rust. Er zijn op het schoolplein minder conflicten. Tijdens de 

teamvergadering is door Lily aangegeven dat De Borgwal van TSO geld krijgt om het gebouw 

te huren. 

 

8. Schoolse zaken 

- meubilair: Günther heeft een mail naar Patrick gestuurd over het aanschafproces. Helaas 

heeft Günther hierop geen reactie ontvangen. Op donderdag 28 maart gaat Christine met 

Patrick in gesprek. De afgelopen maanden zijn er tekeningen gemaakt met daarop tafels, 

stoelen en kasten. Op het laatste moment heeft Christine te horen gekregen dat er op de 

plaats van de aanrechten (6,7,8) geen kasten mogen worden geplaatst. Ook mag maar 1 klas 

de meubels aanschaffen. Daarop is besloten om de meubels van de andere groepen later te 

bestellen. 

- sanitair: het leerkrachtentoilet en 1 kleutertoilet zijn grotendeels af. Beide toiletten 

moeten nog wel worden gekit. Het andere kleutertoilet moet nog worden opgeknapt.  

- Buitenklas: in de carnavalsvakantie zijn de Chromebooks uit De Buitenklas gestolen. De 

deur is geforceerd. Een nieuwe deur is besteld en de levertijd bedraagt 7 weken. Tot die tijd 

moet de deur met een kettingslot worden afgesloten. Onder schooltijd moet het kettingslot 

worden verwijderd voor eventuele noodgevallen. Het is het enige gebouw van De Linge dat 

geen alarmsysteem heeft. Carla heeft de ARBO een mail gestuurd over het leefklimaat van 

De Buitenklas, in onze ogen een schrijnende situatie, wordt vervolgd. In groep 4 staat een 

CO2 kastje. Als de kinderen aanwezig zijn wordt de luchtkwaliteit als onvoldoende 

beoordeeld. 

- sponsoring voetbalkooi: een ouder wil per jaar 250 euro sponsoren voor bijv. 

buitenmateriaal. Er is over het algemeen positief gereageerd maar is er een sponsorbeleid?  

- op vrijdag 12 april wordt er een feestavond in het OBC Bemmel (Heister) georganiseerd. 

Tijdens deze avond wordt stilgestaan dat De Borgwal de komende 3 jaar weer een Excellente 

school is. Daarnaast treedt de Blazersbende op. 

- op dit moment is er een audit op De Borgwal m.b.t. Begrijpend Lezen. 

- de open dag is druk bezocht.  

- tijdens de Daltondag viel de opkomst tegen. Er wordt gekeken om de Daltondag volgend 

jaar op een andere dag te organiseren zodat meer ouders kunnen komen (woensdag). 

Eventueel online inschrijven (mail) zou ook een optie kunnen zijn.  

- Elke klas is bezig met “de Week van Lentekriebels”. Op 1 april zijn alle ouders welkom om in 

de klassen te komen kijken. 

- dinsdag 26 maart komt de schoolfotograaf. 

 

9. Projectplannen 

- ICT > Chromebooks: Helaas is de helft gestolen. Het oude gebruiksschema is weer in 

werking gesteld. 

- Onderbouw > Sil op school: Leerkrachten van groep 1/2 zijn op zoek naar een school om te 

kijken. 

- Leesmethode groep 3 > Veilig Leren Lezen: methode is aangeschaft. 



- Rekenen > Met Sprongen Vooruit: De hele methode is aangeschaft, onduidelijk is of het 

ook op de begroting staat. 

- Taal en Spelling in Beeld 2: De taaltoetsen worden m.b.v. de Chromebooks afgenomen. Dit 

geeft daadwerkelijk werkdrukverlaging! Dit projectplan is er om de kwaliteit van het taal- en 

spellingonderwijs te waarborgen.  

- Topografie en Topondernemers: volgend schooljaar wordt er een nieuwe 

topografiemethode ingevoerd. De oude methode is verouderd. Topondernemers blijft in 

ontwikkeling doordat er o.a. afvinkkaarten voor de lln. door Gerda en Karen zijn gemaakt. 

 

10. MR volgend schooljaar 

- samenstelling / taakverdeling: dezelfde taakverdeling. Anne en Thijs hebben afgesproken 

om om de beurt te notuleren. 

- vaststellen stuk schoolgids.   

- maken jaarplan. 

Tijdens de laatste vergadering wordt een datum voor een cursus gepland. 

 

11. Regelluwe school 

Teamleden staan er positief tegenover. Teamleden geven aan dat het wel handig is als er 

vooraf een dagplanning wordt gemaakt. In het verleden is er geen dagplanning opgesteld 

omdat de begeleider van de Regelluwe scholen dit heeft aangegeven. Voor volgend 

schooljaar moet er weer een aanvraag met voorstel worden ingediend. Ouders moeten op 

de hoogte worden gesteld. 

 

12. Meerschools directeur 

Er zijn veel onduidelijkheden omtrent Lily. De communicatie vanuit De Linge naar het team is 

minimaal. Christine heeft de taken van Lily overgenomen.   

 

13. WVTTK 

-Christine overlegt met Theo over de formatie. Aankomend schooljaar komt er weer geld vrij 

voor werkdrukverlaging.  

- Günther:  pre-advies wordt in groep 7 nog niet gegeven. Op andere scholen wel. Handig om 

ouders enigszins duidelijkheid te geven zodat ze een bepaald idee krijgen. Thijs heeft een 

brief opgesteld en deze naar de ouders van groep 7 gestuurd.  

 

14. Volgende vergadering: maandag 13 mei 

 

 

 


