
NOTULEN MR VERGADERING MAANDAG 17 MEI

1.Opening
2. Notulen vorige vergadering

- de actuele notulen moeten nog worden doorgestuurd @Thijs.
3.Post/mail:

- Mail ouder groep 8 met de vraag of de MR het cadeau voor groep 8 te sponsoren.
De MR bedankt hiervoor.

- Mail CGMR verkiezingen. Voor ouders en leerkrachten een andere procedure lijkt
het.

- Mail buitenklas van Theo.
- Mail incident Blazersbende avond.
- Kandidaat MR lid: Sanne van Kempen (moeder Hugo groep 1-2a). Zij wil eventueel

volgend schooljaar instromen.

4.OR:
- Naar aanleiding van CO2 meter in de buitenklas ging er bij een ouder een lampje

branden omdat haar dochter de laatste tijd veel ziek is. Lastig te achterhalen of dit
met het klimaat van de buitenklas te maken heeft. Signaal wordt in ieder geval
genoteerd.

- Marlene Kleinpenning zal voorzitter worden na aftreden Siska.
- Er is veel geld bij de OR. Dit willen ze bij verschillende activiteiten gaan uitgeven.

5.GMR:
- Verkiezingen zijn afgerond. Er is maar 1 aanmelding vanuit De Linge, dat is te

weinig, waardoor het vastloopt momenteel.

6. Schoolse zaken
- Meubilair:

Wensenlijst gemaakt. Vrijdag een opstelling maken in groep 6 om  te kijken of het past
zoals we bedenken. Daarna definitief bestellen, zodat 14 augustus geleverd kan worden.
Kasten mogen niet worden besteld. Als de maantjes door de proefopstelling komt, mogen
we bestellen.

- Sanitair:
lerarentoilet raakt nog steeds verstopt.

- Buitenklas: verwachte levensduur van 10 tot 15 jaar. Omdat hij 2de hands was is
deze termijn verstreken. Als hij wordt afgekeurd moeten we in het ergste geval naar
leegstand met 2 groepen. In een straal van 6,2 km. Remko Valster bekijkt het stukje
bereikbare afstand. Is er een visie over waar we als Borgwal over een aantal jaar
staan mbt huisvesting? Hier wel mee aan de slag gaan. In team zsm hierover in
gesprek. Daarna evt. met de gemeente in gesprek als MR. Deur van de buitenklas
groep 5 is besteld. Nu hangt er nog een kettingslot.

- Formatie:
gaan we maandag 20 mei binnen het team mee aan de slag.

- Andere schoolse zaken:



Regelluwe dagen. Pilot van 2 jaar. In de infobrief is aangegeven dat het volgend
schooljaar doorgang krijgt. Voor het team fijn dat de regelluwe dagen er waren. zeker
qua tijdsinvestering. Leuk om de verandering qua mindset in de bovenbouw al een
beetje te herkennen.

Verkeersexamen gr. 7: iedereen geslaagd.

Cito gr. 8: gemiddelde score 540.

Avond Blazersbende: zeer veel leuke reacties. Ook leuke vergelijk gehoord van een
ouder die het ook op een andere school gezien heeft.

Schoolfruit: zeer succesvol

Lingecollega die zeer enthousiast en geïnspireerd was door ons onderwijs.

Sponsorbeleid heeft de Linge niet, dus mogen we zelf bedenken.

Schooltuintjes: in de midden/bovenbouw is er vanuit de kinderen weinig animo.

7: MR volgend schooljaar
- samenstelling/taakverdeling: Sanne van Kempen wil zich evt. kandidaat

stellen. Volgend schooljaar de 2de of 3de vergadering uitnodigen volgend
schooljaar. Voorzitter/notulist, blijft zoals het is.

- vaststellen stuk MR schoolgids: akkoord
- Maken jaarplan: zie mail Thijs. Cursus plannen. Gunther bekijkt even de

offerte (AOB) die ooit gemaakt is (3 uur, 1000,- euro). In september starten
hiermee. Mark zal Boonman ATC benaderen.

8. Jaarplan van De Borgwal doornemen.

9. Directie:
- Theo heeft aan de MR uitgelegd wat nu de procedure is mbt de herintegratie van Lily.

Nog niet heel duidelijke stappen die vast liggen. Het laatste nieuws van Lily is de mail
die voor de vakantie is uitgegaan. Lily is haar taken op Het Drieluik aan het
herpakken.
Verder zijn er gesprekken met de coach in gang gezet die nog lopen.
Woensdag 15 mei is er een gesprek tussen de coach, Lily en Christine.

- Meerschools directeurschap: kan dat ter discussie worden gesteld?


