
MR vergadering maandag 23 november 2020

19:30 uur: aanwezig MR leden + start vergadering

20:00 uur: aanwezig directie en andere belangstellenden

Notulant: Thijs

1. Opening vergadering / Agendapunten
Mark opent om 19:30 uur de vergadering.

2. Notulen vorige vergadering
Anne stuurt de notulen van de vorige vergadering door. Als de notulen worden goedgekeurd zorgt
Anne ervoor dat de notulen op de website worden geplaatst en in het halletje worden opgehangen.

3. Post/Mail
De notulen van de Centrale Lingeraad zijn met de MR leden gedeeld.

4. Gesprek Theo Pruijn: 20:00 uur tot 20:45 uur
Met Theo is het afgelopen schooljaar geëvalueerd. Over het directeurschap is positief gesproken
evenals de gevoerde gesprekken met het team.

5. OR
Er zijn geen punten vanuit de OR.

6. Centrale Lingeraad
De notulen van de Centrale Lingeraad worden naar Christine gestuurd die ze vervolgens met het team
deelt.

7. De Borgwal in Coronatijd
- Sinterklaas: Ouders zijn vanwege de coronamaatregelen niet welkom en de Sint wordt in de hal
ontvangen. Er wordt geen afscheid van de Sint op het schoolplein genomen.
- Kerst: Er wordt een gala-avond georganiseerd. In alle groepen wordt er een film gekeken en er
worden hapjes gegeten die coronaproof zijn. Overdag worden er in de hal twee voorstellingen
opgevoerd. Ouders zijn wederom niet welkom.
-  Er zijn veel leerkrachten die de afgelopen periode (meerdere keren) negatief zijn getest. Gelukkig
worden afwezige collega’s door andere collega’s vervangen of is er een vervanger van de invalpool
beschikbaar.
- Kinderen die in quarantaine moeten blijven volgen thuis de instructies online. Zieke leerlingen
volgen de lessen niet vanuit huis.

8. IB’er De Borgwal
Er is gesproken over het vertrek van de IB’er. Christine heeft enkele zaken toegelicht.

9. Schoolse zaken
-Vincent is tot aan de kerstvakantie afwezig omdat zijn twee dochters zijn geboren. Er komt
vervanging voor de periode dat Vincent afwezig is.
-Thijs wordt voor de tweede keer vader.



-De Borgwal heeft subsidie gekregen voor de begeleiding om de onderwijsachterstanden, die zijn
opgelopen tijdens de thuiswerkperiode, te verkleinen/weg te werken. Een aantal leerlingen krijgt in
kleine groepjes extra begeleiding in technisch lezen en spelling. In groep 6 wordt aan rekenen extra
aandacht besteed. Er zijn rekenonderzoeken afgenomen om te kijken waar de hiaten zijn. Er wordt op
dit moment afgeweken van de rekenmethode en aan de kerndoelen gewerkt m.b.v. de rekenmethode
Met Sprongen Vooruit. Veel leerlingen uit groep 6 krijgen op woensdagmiddag bijles in rekenen.

10. Regelluwe dagen
Dana heeft contact gehad met Oberon. De contactpersoon die De Borgwal vorig schooljaar heeft
begeleid is er niet meer werkzaam. Dana zoekt contact met de HAN voor een stagiair die een
onderzoek kan uitvoeren over de Regelluwe dagen op De Borgwal.

11. WVTTK
De thuiswerkdag is door de oudergeleding positief ervaren.

12. Sluiting
Mark sluit om 22:20 uur de vergadering.

Volgende vergadering: maandag 11 januari


