
Notulen MR vergadering maandag 14 juni 2021

19:30 uur: aanwezig MR leden

20:00 uur: aanwezig directie

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

20:45-21:00 uur: besloten gedeelte (MR en directie)

Notulant: Thijs

1. Opening vergadering / Agendapunten
Mark opent om 19:40 uur de vergadering. Alle MR leden hebben zich aan Klaas Jan voorgesteld.

2. Notulen vorige vergadering
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd.
Anne zorgt ervoor dat de ontbrekende notulen op de website worden gepubliceerd.
Youri werkt de notulen van de vergadering van 6 februari uit en deelt deze met de MR leden.

3. Post / Mail
De MR heeft een mail van een ouder ontvangen omtrent de mondkapjesplicht van groep 7 en 8.
Er is besloten om de richtlijnen van het RIVM aan te houden.
Dana brengt de desbetreffende ouder op de hoogte.

4. OR
Karin Bakker is de nieuwe voorzitter van de OR.

5. Centrale Lingeraad
De notulen van de Centrale Lingeraad zijn gedeeld.

6. De Borgwal in Coronatijd
De schooltijden zijn aangepast. Er is een inloop van 8:15 uur tot 8:30 uur en één van 13:00 uur tot
13:15 uur. Alle leerlingen zijn om 12:00 uur of om 15:15 uur uit.  Alle groepen hebben in de afgelopen
periode fysiek les gekregen.

7. Taakverdeling MR schooljaar 2021-2022
Voorzitter + beheerder van de mail + PR : Dana
Penningmeester: Youri
Lid: Klaas Jan
Secretaris: Anne
Secretaris + PR: Karen
Secretaris + opstellen agenda: Thijs

8.  Verkiezingscommissie
Klaas Jan Schuurs heeft de verkiezingen gewonnen. Klaas Jan zal volgend schooljaar Mark vervangen.
Dana heeft de stukken in de MR Drive gedeeld zodat deze voor toekomstige verkiezingen kunnen
worden gebruikt.



9. Gedragsprotocol
De MR leden hebben van te voren 2 stukken gelezen.
De MR geeft aan dat het gedragsprotocol goed met ouders moet worden gecommuniceerd.
Op dit moment verleent de MR nog geen instemming.

10. NPO
Christine heeft de MR op de hoogte gebracht van de NPO gelden.

11. Stichtingsdirecteur De Linge
Christine heeft de MR geïnformeerd over de onrust omtrent de stichtingsdirecteur en de Raad van
Toezicht van stichting De Linge.

12. Schoolse zaken
- de oude keuken gaat eruit en in de ruimte komt een nieuwe werkplek.
- de nieuwe keuken komt in de hal van de school.
- in groep 6 zijn er, in de laatste weken van het schooljaar, twee leerkrachten aanwezig.
- het gebouw wordt geschilderd en de zonneschermen worden vervangen.
- ouders zijn tevreden over Klasbord. De groepen 6 en 7 hebben niet met Klasbord gewerkt omdat
niet alle ouders toestemming hebben verleend.
- laatste schoolweek: maandag sportdag, dinsdag schoolreisje, donderdag eiergooien, vrijdag afscheid
eigen groep.  Alle dagen continurooster.

13. WVTTK
Er zijn geen punten ingebracht.

14. Sluiting
Mark heeft om 21:45 uur de vergadering gesloten.


