
MR notulen maandag 17 mei 2021

19:30 uur: aanwezig MR leden, Karen nog aanwezig, Youri

afwezig.

20:00 uur: aanwezig directie

20:15-20:45 uur: op uitnodiging belangstellenden

20:45-21:15 uur: besloten gedeelte (MR en directie)

Notulant: Anne

1. Opening vergadering / Agendapunten

2. Notulen vorige vergadering

Goedgekeurd. Thijs mailt ze naar Christine en maakt voor komend schooljaar een rooster van de

vergaderingen, zodat deze op de website kunnen.

3. Post / Mail

- Mailtjes van kandidaten.

- Dana en Anne hebben dit opgepakt.

- Dana reageert nog op de laatste aanmeldingsmail.

- Verkiezing met briefjes ivm privacy gevoeligheid.

- Voor 14 juni de uitslag bekend.

- Dana neemt de rol als Vice voorzitter waar de laatste vergadering.

- Vacature is voor MR lid. Taken worden later bepaald.

4. OR

● Marlene stopt en wordt vervangen door Karin Bakker

● 18 mei vergadering

● Schoolreis nog spannend ivm bubbels. Hij is in ieder geval verzet naar de feestweek.

5. Centrale Lingeraad

● Notulen zijn rondgestuurd. De notulen zijn niet heel uitgebreid. Voor vragen contact

opnemen met 1 van de leden.

6. De Borgwal in Coronatijd

● Groep 6 is in quarantaine geweest.

● Groep 8 is 1 dag in quarantaine geweest.

● Tijden weer aanpassen, meer versoepelen. De lessen kunnen dan weer om 8:30 uur

beginnen. En naar huis tussen 15:05-15:15 uur. Totdat alles weer opgeheven mag worden.

● Feestweek: even alleen de grote lijnen. Ins en outs als er meer duidelijkheid is.

● Kamp gaat door!

● Musical gestart met oefenen. Kinderen krijgen een passend afscheid.

7. Regelluwe dagen



● Regelluwe dagen >> Dana is hiermee bezig geweest. Dana heeft nagedacht over een

evaluatie. Een terugkoppeling naar ouders in de vorm van een verslag, met ook een aantal

vragen die ouders kunnen beantwoorden. Ook voor de toekomst om te peilen waarover

ouders inspraak willen hebben en waar en wanneer in een proces willen ouders worden

betrokken. Google forms kan hiervoor worden gebruikt. geeft direct inzicht en structuur.

● De samenwerking met het WKRU blijft bestaan. Een delegatie van leerkrachten neemt

hieraan deel, niet meer het hele team. Gerda en Stijnen Christine zullen hier waarschijnlijk

aan deelnemen. (Thijs, Karen evt. aanvullingen???)

8.  Vacature Mark

● Zie punt 3.

9. Schoolse zaken

● Ria gaat 31-12-2021 met pensioen

● Rie gaat 1-11-2021 met pensioen.

● Formatie schooljaar 2021-2022 is rond, maar mag nog niet naar buiten gebracht totdat alle

scholen hem rond hebben.

● Taaluilen: 25 mei studiedag milestones 1ste en 2de jaar

❏ Pijlergroepen zijn druk hiermee bezig. Dit is een traject van 4 jaar.

❏ In schoolmonitor wordt de voortgang van de pijlergroepen geregistreerd. Hierin

kunnen we de MR leden wel een keer meenemen.

● Gelden TSO

❏ Borgwal krijgt geen vergoeding en dat klopt niet. Christine is hier nu mee bezig. De

omzet  gaat nu volledig naar de Linge, terwijl De Borgwal alle kosten maakt en overal

verantwoordelijk voor is. 21 mei hoopt Christine meer te weten.

❏ In eigen beheer nemen is lastig in verband met het facturatie systeem.

● Aanvraag onderwijsgeld overheid

❏ 18.000 euro voor eerste aanvraag is goedgekeurdin september ‘20  en wordt nu al

ingezet. Kan nu worden verlengd, weer voor 18.000 euro, zodat alle acties kunnen

worden uitgevoerd voor kalenderjaar 2021. Deze aanvraag is nog niet goedgekeurd.

140.000 euro voor schooljaar 2021-2022 wordt ook aangevraagd. (minimaal 700,- per

leerling). Ingezette acties met de subsidies hebben succes gehad. Groep 6, reken

leerlingen enorm op individueel niveau gegroeid.

❏ Dana geeft aan dat dit best gedeeld mag worden. Mooie successen.

❏ Christine en Lizet volgen veel webinars hierover. Er moeten schoolscans komen en

daarin heeft Lizet ook een grote rol. Dus druk bezig om het geld dat hiervoor

beschikbaar wordt gesteld binnen te halen.

10. WVTTK

● MR academy

● Dana geeft aan dat de afsluiting 12 juli bij bij haar mag. Thijs regelt het bij de Smaakcateraar.

● Schoolreis is 13 juli in de feestweek.

● Mark heeft iedereen aangemeld voor de MR Academy.

● Mark heeft 2 bestanden gedownload. Handreikingen over verkiezingen. Wellicht kunnen

Dana en Anne hier wat mee.



11. Sluiting 21:15 uur

Volgende vergadering: maandag 14 juni


