
Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Schooljaar 2019-2020

Inleiding
De Borgwal werkt met een aantal organen. Ieder orgaan kijkt vanuit haar

eigen positie en verantwoordelijkheid naar de organisatie van de school en

de voortgang van het onderwijs. Een van de organen is de

medezeggenschapsraad (MR). Dit jaarverslag gaat over de activiteiten van

de Medezeggenschapsraad in het schooljaar 2019-2020.

Samenstelling MR
Vanuit het personeel waren dat:

* Anne Willemsen (Secretaris)

* Thijs Rasing (Secretaris)

* Simone Feenstra (Penningmeester)

* Karen Hendriks (toehoorder laatste 2 vergaderingen)

Vanuit de ouders waren dat:

* Mark Berndsen (Voorzitter)

* Günther Nijmeijer (Beheerder mail)

* Dana Flohr (communicatie)

* Youri Schamp (toehoorder laatste 2 vergaderingen)

Christine van Mullem (directie) heeft dit schooljaar alle vergaderingen

bijgewoond.

De MR is dit schooljaar 6 keer bijeen geweest voor een reguliere

vergadering.

De Linge en De Borgwal
Daltonbasisschool De Borgwal is een van de acht scholen die valt onder de

Stichting “De Linge”. Ook deze Stichting kent een

Medezeggenschapsraad, namelijk de Centrale Lingeraad.

In het proces van beleidsvorming is de Centrale Lingeraad een

toetsingsorgaan die daarbij gebruik maakt van het adviesrecht of het

instemmingsrecht, vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op Scholen

(WMS). Binnen de Centrale Lingeraad worden de bovenschoolse plannen en

beleid besproken. Voor een jaarverslag van de Centrale Lingeraad van

Stichting De Linge verwijzen wij u naar de website: www.delinge.nl.

http://www.delinge.nl


De Borgwal

De onderstaande punten zijn tijdens de vergaderingen ter kennisgeving

aangenomen, de MR heeft advies gegeven of instemming verleend.

Huisvesting/onderhoud/werkzaamheden/meubilair:

● Buitenklas is door een onafhankelijke partij gekeurd. Met

uitgevoerde aanpassingen mag het gebouw in gebruik blijven.

● Proefsets nieuw meubilair. Uiteindelijk nieuw meubilair aangeschaft.

● Toilet renovatie/ nieuw meubilair.

Schoolse zaken:

● Taakbeleid/taakverdeling en taakbelasting van het personeel.  

● Financiën en formatie voor het schooljaar 2019-2020.

● Jaarverslag en jaarbegroting zijn besproken en getekend.

● De Linge is bezig met het vernieuwen van het hele netwerk op De

Borgwal.

● Het pestprotocol is dit jaar aangepast. Dit is zoals eerder

gecommuniceerd in alle groepen en geledingen besproken. Het

afgelopen schooljaar is het pestprotocol niet in werking gesteld.

Het pestprotocol is besproken en weer ondertekend.

● Dana Flohr volgt Günther Nijmeijer op.

● Simone Feenstra neemt afscheid van de MR.

● Uitbreiding MR: Youri Schamp en Karen Hendriks.

● Bijna alle collega’s hebben Zilver gehaald met Prowise Presenter.

● Er staan 2 Chromebookkasten (72 Chromebooks) op De Borgwal.

● De MR heeft de situatie rondom de voormalige directie geëvalueerd.

● De MR heeft de directeur bestuurder geadviseerd om Christine van

Mullem als directeur aan te stellen.

● Er zijn dit schooljaar 9 Regelluwe dagen geweest.

● Verschillende projecten die vanuit het team lopen:

- Excellent leren

- Cultuur

- Rekenen Met Sprongen Vooruit

- Onderbouw

- ICT



Conclusie:
Het schooljaar 2019-2020 is een prima jaar geweest. De Borgwal heeft

verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Daltononderwijs. De MR heeft

dit jaar te maken gehad met enkele wisselingen in samenstelling. Er wordt

eind dit verslagjaar afscheid genomen van Simone Feenstra en Günther

Nijmeijer. Nieuwe MR-leden Youri Schamp en Karen Hendriks nemen de

laatste vergaderingen als toehoorder deel aan het MR-overleg. Met dit

jaarverslag hebben wij u geïnformeerd over de Medezeggenschapsraad in

2019-2020. Mocht u naar aanleiding van dit verslag inhoudelijke vragen

hebben dan horen wij die graag.  
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