
Notulen MR vergadering 1, maandag 27 september 2021

Aanwezig: Dana, Youri, Klaas Jan, Anne, Thijs,

Christine (vanaf 20:00 uur) en Karen (vanaf 21:15 uur)

Notulant: Thijs

1. Opening vergadering / Agendapunten

Dana opent om 19:30 uur de agenda. Er zijn enkele punten aan de agenda toegevoegd.

2. Notulen vorige vergadering (maandag 14 juni 2021)

De notulen van maandag 14 juni zijn goedgekeurd.

3. Post/Mail

De MR heeft een aantal mails ontvangen. Deze mails komen ter sprake bij een aantal van

onderstaande punten.

4. OR

De MR heeft van de OR een mail gekregen om de schoolreisbijdrage met 5 euro per leerling te

verhogen. De ouderbijdrage zal hetzelfde blijven. De MR geeft hiervoor instemming.

Onder de leerlingen van groep 8 leeft het om ook mee op schoolreis te gaan. Met behulp van Google

Forms wil de MR ouders peilen wat zij ervan vinden. Dana informeert de OR en maakt een opzet voor

de enquête.

5. Centrale Lingeraad

Klaas Jan zit in de Centrale Lingeraad. Klaas Jan heeft een aantal belangrijke agendapunten van de

laatste vergadering aan de MR teruggekoppeld.

Het jaarverslag van de Centrale Lingeraad is ter kennisgeving aangenomen.

De MR heeft een mail ontvangen over scholingsbijeenkomsten van de MR. De Borgwal heeft een

abonnement op de MR academie.

6. Jaarbegroting MR schooljaar 2021-2022

Youri werkt de jaarbegroting uit.

7. Taakbeleid MR

Voorzitter + beheerder van de mail + PR : Dana

Penningmeester: Youri

Lid: Klaas Jan

Secretaris: Anne

Secretaris + PR: Karen

Secretaris + opstellen agenda: Thijs

Vergaderingen schooljaar 2021-2022:

1. maandag 27 september

2. maandag 22 november

3. maandag 17 januari

4. dinsdag 15 maart

5. maandag 16 mei



8. Gelden / Leeruniek / plannen / gelden

NPO gelden en gelden van de werkdrukmiddelen worden dit schooljaar op de volgende wijze ingezet:

- Dit schooljaar is er gestart met de Wisselklas. Kleine groepen leerlingen krijgen uit elke klas

begeleiding op niveau.

- Elke groep krijgt twee of meerdere trainingen van ABC coaching.

- Alle leerkrachten krijgen training van het Wetenschapsknooppunt van De Radboud Universiteit.

- Op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend biedt een sportleider (CIOS) buitensport aan.

- Tijdens de gymlessen is er extra begeleiding van een sportleider (CIOS).

- Een groep leerlingen krijgt uit de groepen 3 t/m 6 extra begeleiding in technisch lezen. Ook krijgt

een groep leerlingen uit de groepen 3 t/m 7 extra begeleiding in spelling.

- Op De Borgwal zijn 3 dagen een kwaliteitsmedewerker en een klassenassistent werkzaam.

- Leerlingen krijgen muzieklessen van een muziekdocent.

Ouders worden middels de Infobrief geïnformeerd over de invulling van de NPO gelden en gelden van

de werkdrukmiddelen.

De laatste versie van het gedragsprotocol wordt in de teamvergadering besproken. Bij goedkeuring

wordt het gedragsprotocol met de MR voor instemming gedeeld.

Leeruniek: Vanaf eind vorig schooljaar wordt er gewerkt met Leeruniek. Leeruniek gaat uit van

klassengemiddeldes zodat de lessen/instructies beter kunnen worden afgestemd.

In het schooljaar 2020-2021 is er voor vier jaar een visieplan opgesteld. Alle leerkrachten zijn in één

van de volgende drie pijlergroepen ingedeeld: Samen, Verantwoordelijkheid & Zelfstandigheid en

Uitdagend leren.

Het team van De Borgwal volgt dit schooljaar het ontwikkeltraject van GOED naar GOUD&FLOW!

9. MR-onderzoek onder ouders

De resultaten van het MR onderzoek onder ouders zijn gedeeld. Opvallende punten zijn dat ouders

meer betrokken willen worden bij veranderingen. Sommige ouders geven aan dat de TSO als onrustig

wordt ervaren en of er een stemming kan worden gehouden over het invoeren van een

continurooster.

10. Overige Schoolse zaken

De directeur bestuurder is nog steeds afwezig vanwege ziekte.

De IB’er heeft aangegeven te stoppen met haar opleiding en werkzaamheden. De

kwaliteitsmedewerker neemt de IB taken over tot de vacature is ingevuld.

11. WVTTK

Dana en Klaas Jan maken een opzet voor een actielijst.

12. Maken foto MR

Er is een nieuwe foto van de MR leden gemaakt. Deze wordt op de website gepubliceerd en in het

halletje (groep 7 en 8) opgehangen.

13. Sluiting

Dana sluit om 21:50 uur de vergadering.


