
Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Schooljaar 2020-2021

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 2020-2021.

Samenstelling MR
Vanuit het personeel waren dat:

* Anne Willemsen (secretaris)

* Thijs Rasing (secretaris)

* Karen Hendriks (communicatie)

Vanuit de ouders waren dat:

* Mark Berndsen (voorzitter / beheerder mail)

* Dana Flohr (communicatie)

* Youri Schamp (penningmeester)

* Klaas Jan Schuurs (toehoorder)

Christine van Mullem (directie) heeft dit schooljaar alle vergaderingen

bijgewoond.

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

vergadering. Daarnaast zijn er ook 3 extra bijeenkomsten geweest.

De Linge en De Borgwal
Daltonbasisschool De Borgwal is een van de acht scholen die vallen 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, zoals vastgesteld in de Wet Medezeggenschap op

Scholen (WMS). Binnen de Centrale Lingeraad worden 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: renovatie dak / afwatering aangepast, bladvangers

bevestigd, rolluiken vervangen.

● Nieuw meubilair (kasten).

● Toilet renovatie leerkrachten.

● Er is een nieuwe keuken uitgezocht. Deze wordt in de hal geplaatst.

● De ruimte waar de oude keuken zat, wordt ingericht als (wissel)klas.

Schoolse zaken:

● Taakbeleid/taakverdeling en taakbelasting van het personeel.

● Jaarbegroting is besproken en getekend.

● Goedkeuring financiën schooljaar 2020-2021.

● Lizet neemt als IB’er afscheid van De Linge, maar blijft als

Kwaliteitsmedewerker in dienst van De Borgwal.

● Danielle volgt de opleiding van IB’er en volgt t.z.t. Lizet op.

● Lizet schrijft nieuwe onderwijsplannen en herschrijft bestaande

beleidsstukken, het gedragsprotocol en de leerlijnen Dalton. De MR

leest deze plannen en geeft advies.

● Dit schooljaar kregen we te maken met Corona: De Borgwal maakte

beleid m.b.t. quarantaine bij besmetting. De MR heeft ingestemd

met 7 dagen thuisquarantaine bij een besmetting. Alle kinderen

krijgen tijdens de thuisquarantaine 7 dagen online les.

● In juni 2021 mochten vanuit de RIVM versoepelingen m.b.t. Corona

maatregelen worden ingevoerd. De Borgwal gaat in alle

versoepelingen mee, maar we houden de ouders met instemming van

de MR leden nog even buiten de school, aangezien de groepen anders

langs de ouders moeten om naar de klassen te gaan en er te weinig



ruimte rondom school is om dan 1,5 meter afstand te bewaren.

● Klasbord wordt geïntroduceerd en in 6 klassen als proef gebruikt.

● In mei wordt de begroting voor de keuken en andere renovatie

begrotingen (zonneschermen en schilderwerkzaamheden)

goedgekeurd.

● In juni 2021 is de formatie voor schooljaar 2021-2022 besproken en

gecommuniceerd.

● Subsidie voor Corona achterstanden aangevraagd en goedgekeurd >>

NPO gelden.

● Christine en Lizet hebben een plan geschreven wat er met deze NPO

gelden zal worden gedaan.

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

Borgwal.

● Het pestprotocol is dit jaar herschreven. Het heet nu

gedragsprotocol”. Het gedragsprotocol gaat in augustus 2021 in

werking. Tot dan wordt het oude Pestprotocol gehanteerd.

De MR geeft het advies de stappen die gezet moeten worden als er

gepest wordt, meer te visualiseren in het gedragsprotocol en voor

de kinderen en aandacht aan communicatie richting ouders te

besteden.

● Christine, Gerda, Lizet, Rianne en Anne hebben een Parnassys cursus

gevolgd. We willen in schooljaar 2021-2022 het ouderportaal

(tijdelijk) open zetten en de app Parro gaan gebruiken. De groepsapp

en Klasbord komt dan te vervallen.

● De MR heeft een ouderenquête gedaan om de mening van ouders

rondom de Regelluwe dagen en hun betrokkenheid rondom MR

aangelegenheden en het gehoord voelen te peilen.

● Er zijn verkiezingen georganiseerd voor de vacature naar aanleiding

van het vertrek van Mark.



● Klaas Jan Schuurs volgt na de zomervakantie Mark Berndsen op.

● Er staan 3 Chromebookkasten (108 Chromebooks) op De Borgwal.

● De MR heeft met de directeur bestuurder het proces van de

directrice (Christine van Mullem) geëvalueerd.

● Anne Willemsen heeft de taken van Daltoncoördinator van Simone

Feenstra overgenomen. Anne heeft opleiding tot Daltoncoördinator

gevolgd en heeft het eerste jaar met succes afgerond.

● Er zijn dit schooljaar 6 Regelluwe dagen geweest.

● De MR heeft zich aangemeld bij de MR academie.

● Team is gestart met Leer Uniek. Digitaal dashbord om de

sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen te volgen

en vast te leggen. En leerkrachten handvatten te geven om volledig

eigenaarschap te pakken over onderwijsprocessen en -uitkomsten.

● Vincent Jansen (nieuwe conciërge) is aangesteld.

● Geïnformeerd over de vier pijlergroepen n.a.v. de

schoolzelfevaluatie i.s.m. Taaluilen. De vier pijlergroepen waarin

leerkrachten dit schooljaar in kleine groepen aan hebben gewerkt

zijn:

- Zelfstandigheid

-Verantwoordelijkheid

-Samen(werken)

-Uitdagend leren

Vanuit deze pijlers wordt het schoolplan geschreven, het systeem

“Schoolmonitor” bewaakt dit.

● In juni 2021 heeft directeur bestuurder Theo Pruyn zich ziek

gemeld. Er wordt een Interim aangesteld om Theo Pruyn te

vervangen.



● Verschillende projecten die vanuit het team lopen:

-Cultuur

-Rekenen Met Sprongen Vooruit

-Onderbouw: Sil op school

-ICT

Conclusie:
Het schooljaar 2020-2021 is een bewogen jaar geweest voor De Borgwal.

De MR is op veel vlakken geïnformeerd en heeft waar nodig input gegeven

voor onder andere onderwijsplannen, Corona-gerelateerd schoolbeleid, en

de ontwikkeling van plannen ter besteding van NPO gelden. De MR heeft

zelf te maken gehad met MR verkiezingen om een nieuw MR-lid te vinden.

Met dit jaarverslag hebben wij u geïnformeerd over de

Medezeggenschapsraad in 2020-2021. Mocht u naar aanleiding van dit

verslag inhoudelijke vragen hebben dan horen wij die graag.  
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Dana Flohr

Youri Schamp

Klaas Jan Schuurs

Anne Willemsen

Thijs Rasing

Karen Hendriks


