
Notulen MR vergadering maandag 28 

september 
 
19:30 uur: aanwezig MR leden + start vergadering  

19:45 uur: aanwezig directie en andere belangstellenden 
 
1. Opening vergadering / Agendapunten  
 

2. Notulen vorige vergadering 

● Goedgekeurde notulen kunnen naar Christine worden gemaild. Deze moeten dan op de 

website worden gezet. Graag als PDF opslaan.  
● Thijs geeft toestemming aan de MR leden om in de map op de drive te kunnen. 

● Namen van ouders moeten eruit worden gehaald. 

3. Post/Mail 

● Post en mail van MR academie. Hier kun je je voor inschrijven. Mark heeft zich voor een 

demo sessie op 15 oktober a.s. 
● Notulen CLR is doorgemaild. 

● Mail naar Theo: voorstel 23 november. 

4. OR 

● Startavond OR-team. Alle werkgroepen hebben plannen gemaakt en vergaderingen gepland. 

 

5. Centrale Lingeraad:  

● Zie notulen, daarna niks meer over gehoord. 

 

6. Start schooljaar / De Borgwal in Coronatijd 

● Mark geeft als ouder aan dat het wel ordelijk verloopt. 
● Ook geen negatieve reacties van ouders. 
● School ervaart het ook positief. Ouders die toch binnenkomen zijn maar enkele en steeds 

dezelfde. 
● Startgesprekken fysiek ging goed.  
● Dana spreekt zorg uit over als er straks wellicht meerdere kinderen thuis komen te zitten. We 

gaan dit op ons af laten komen. Het werk dat mee naar huis gaat is tot nu toe behapbaar. 

7. Jaarbegroting MR vaststellen komend schooljaar  

● Als wij dit kalenderjaar iets zouden willen met de MR, dan moeten we dit voor 2021 
begroten. 

● Dana geeft aan dat het wellicht best zinvol zou kunnen zijn om voor onszelf te weten waar 
we staan en wat we als MR kunnen en mogen. Welke meerwaarde kunnen wij de school 

bieden? 
● Kunnen we voor de komende 5 jaar punten formuleren wat er voor De Borgwal gaat 

veranderen, en dan kijken welke cursus daarbij zou kunnen passen voor ons. 



● Wel lijkt het ons prettig als het specifiek op onze MR betrekking heeft. 

● Vraag uitzetten bij de persoon van de AOB die de vorige cursus gaf. Mark mailt hem. 

● We houden hierbij het wettelijke bedrag aan waar de MR recht op heeft. 

8. Huisvesting: onderhoud/ werkzaamheden/ Buitenklas komend schooljaar  

● We zijn superblij met onze nieuwe conciërge. Er wordt op alle fronten actie ondernomen.  
● Bladvangers zijn op het dak bevestigd en het dak wordt regelmatig schoongemaakt. 

● Alle roosters zijn schoongemaakt. 

● Er staan weer CO2 meters geplaatst. 

9. Taakbeleid MR / Taakverdeling  team (PWTR) 

MR: 

Voorzitter: Mark, Penningmeester: Youri, Notuleren: Thijs en Anne, PR: Karen en Dana 

TEAM: 

Alle werkgroepen en taken naast lesgevende taken zijn weer geïnventariseerd. en alle leerkrachten 

zitten hiermee ruim onder hun uren. Stijn en Danielle zijn hierin werkdrukverlichting. 

 

10. Pijlergroepen (periode van 4 jaar)  
We zijn met Taaluilen hebben we een visieplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Hier zijn 4 

pijlergroepen uit gekomen. Van hieruit wordt het schoolplan geschreven. Schoolmonitor bewaakt dit. 

In iedere infobrief komt een klein stukje over de visie en de missie om ouders te informeren. Straks 

komt op de site het hele plan te staan. 

 

11. Regelluwe dagen 

● Bovenbouw is weer naar het Radboud geweest voor een nieuw onderzoek. “Het 
neustussenschot”rechtzetten, geeft dit altijd het gewenste resultaat? Erg leuk onderzoek en 

er waren al veel leuke ideetjes uitgewerkt door de medewerkers. Ook heel bruikbaar in de 
midden en onderbouw. Leuke proefjes/lessen. 

● Rianne: gymopleiding 

● Onderbouw: Sil op school. 
● Anne: gestart met de opleiding tot DACO (Daltoncoördinator). 
● Dana vraagt of er een student is die met ons een evaluatieonderzoek gaat doen? Dana neemt 

contact op met Geertje Damstra. 

 

12. Overige Schoolse zaken 

● MT heeft een leuke en zinvolle 2-daagse gehad. Christine heel positief. 
● Anne gestart met de opleiding. 
● Leerlingenraad is opgestart. 

● Alle nieuwe meubels zijn er. Iedereen heeft nu ook maantjes en nieuwe kasten. 
● Leer Uniek: systeem dat aan Parnassys gekoppeld wordt. Leer Uniek haalt alle gegevens uit 

Parnassys en rekent alles om en je kunt hieruit je instructiegroepen halen. Ook 

schoolzelfevaluaties komen hier mooi uit. Voorlopig zijn wij de enige school binnen de Linge 
die ermee gaat werken.  



● Door Coronacrisis zijn er landelijk kinderen die stilstaan of achteruit gegaan zijn . Hier wordt 

subsidie voor vrijgegeven. Dit gaat om 900,- per leerling om extra hulp in te zetten. Christine 
en Lizet hebben een plan geschreven om voor De Borgwal in aanmerking te komen voor de 
subsidie. 

● Plan: op woensdagmiddag buiten schooltijd rekengroepjes formeren om bijles te gaan geven. 
Praatjuf wordt eventueel ingezet voor taal/spelling achterstanden. 

● Als we de subsidie krijgen komt er een ouderavond voor ouders van de betreffende 

leerlingen. Voor rekenen worden alle ouders van groep 6 meegenomen. Uiteindelijk zullen 
we ook de ouders schoolbreed informeren. 

● TSO: afspraak: 1,5 meter aanhouden naar de kinderen. 

 
13. WVTTK 

● Dana vraagt of de man die destijds met de telefoon langs het plein liep nog wel eens gezien 
is. Na aanhouden van BOA’s nooit meer gezien. 

● Corona: Youri vraagt hoe we het gaan doen bij een lockdown. Alles wat nodig is om 
thuiswerken te realiseren staat. 
 

14. Maken foto MR 
 
15. Sluiting 21:00 uur  

 

Volgende vergadering: maandag 23 november > Theo Pruijn uitnodigen 


