
Notulen MR Online vergadering
maandag 15 maart 2021

19:30-19:45 uur: MR: besloten gedeelte

19:45-20:15 uur: MR en directie: besloten gedeelte

20:15-20:45 uur: MR, directie en belangstellenden: open gedeelte

20:45-21:50 uur: MR en directie: besloten gedeelte

Notulant: Thijs

Besloten gedeelte

1. Opening vergadering / Agendapunten
Mark opent om 19:30 uur de vergadering. De agendapunten zijn goedgekeurd.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. Anne zorgt ervoor dat de notulen op de
website worden gepubliceerd en in het halletje komen te hangen.

3. Post / Mail
-Mark deelt de notulen van de Centrale Lingeraad met de MR.
-De MR heeft twee mails van ouders uit groep 6 ontvangen over de groepsquarantaine en de daarbij
horende maatregelen.

4. OR
Geen bijzonderheden.

Open gedeelte

5. De Borgwal in coronatijd
Op dit moment zit groep 6 in quarantaine nadat een leerling positief is getest. Daardoor wordt er in
groep 6 online onderwijs gegeven. De MR heeft over de quarantaine afspraken vragen gekregen.
Tijdens de vergadering hebben enkele ouders aan de MR en de directie vragen gesteld. De MR heeft
de ouders aangehoord en heeft aangegeven dat ze op een later moment een reactie krijgen.

Besloten gedeelte

6. Formatie schooljaar 2021-2022 / inzet extra gelden / IB’er De Borgwal
Christine deelt de formatie van het schooljaar 2021-2022. De MR reageert positief.

7. Regelluwe dagen
Na de carnavalsvakantie zijn de groepen 6, 7 en 8 gestart met het project ´Neustussenschot´ van het
Wetenschapsknooppunt van De Radboud Universiteit. De groepen 3, 4 en 5 starten later omdat de
leerkrachten op korte termijn een cursus over onderzoekend leren gaan volgen. Op 23 april bezoeken
de groepen 6, 7 en 8 De Radboud Universiteit. Voor de meivakantie wordt in alle groepen het project
afgerond.

Omdat de landelijke pilot eindigt zal dit het laatste schooljaar zijn dat er op De Borgwal Regelluwe
dagen worden ingezet.



8. Evaluatie TSO
Doordat de TSO ook te maken heeft met de bubbels van elke groep moet er meer personeel worden
ingezet. Hier worden nieuwe medewerkers voor geworven. Christine heeft met De Linge contact over
een vergoeding omdat de TSO gebruikmaakt van de locatie en de materialen van De Borgwal.

9. Schoolmonitor kwaliteitskaarten
Op De Borgwal wordt de komende vier jaar aan vier kwaliteitskaarten gewerkt.
Lizet herschrijft de kwaliteitskaarten als onderwijsplan.

10. Schoolse zaken
Britta vervangt Karen i.v.m. haar zwangerschapsverlof.
Stijn vervangt Thijs i.v.m. geboorte- en aanvullend geboorteverlof.
In meerdere groepen zijn nieuwe kasten geplaatst. In verschillende nissen staan (werk)bankjes.
In de week van 1 maart zijn de Driehoeksgesprekken gevoerd.
In de week van 15 maart staat voor de sterke rekenaars de Kangoeroewedstrijd gepland.

11. Vormgeving MR schooljaar 2021-2022
Na een zittingstermijn van vier jaar stopt Mark dit schooljaar (2020-2021).
Dana zal aan het eind van volgend schooljaar (2021-2022) stoppen omdat haar jongste dochter De
Borgwal verlaat.
Thijs heeft ook vier jaar zitting in de MR. Thijs bespreekt met zijn collega’s of iemand hem wil
vervangen.
Dana zal de verkiezingscommissie leiden zodat er voor Mark een vervanger wordt gevonden.

12. WVTTK
Youri maakt een samenvatting van de ingelaste vergadering die in februari is geweest. De
samenvatting wordt met de MR gedeeld en op de website geplaatst als deze is goedgekeurd.

13. Sluiting
Mark sluit om 21:50 uur de vergadering.

Volgende vergadering: maandag 26 april


