
Agenda MR vergadering 3

maandag 17 januari 2022 (online overleg)

19:45 uur: MR leden inloop/inbellen

20:00 uur: MR leden start vergadering

21:00 uur: Directie en andere belangstellenden

22:00 uur: Eindtijd

1. Opening vergadering / Agendapunten

● Geen aanvullingen op de agenda. Er zijn ook geen aanmeldingen van andere

belangstellenden voor deze vergadering.

2. Jaarbegroting MR 2022

● Begroting gemaakt op basis van 188 leerlingen (1 oktober 2021)

● Begroting komt nog niet overeen met de begroting van de school. Leerlingafhankelijk

PvE’s zijn nog niet opgenomen. Dit wordt opgepakt met De Linge.

● Voor nu is de begroting per kalenderjaar.

3. Jaarplan MR 2022

● Voorzitter heeft een opzet gemaakt voor een jaarplan. Hierbij staat beschreven welke

onderwerpen er in welke vergaderingen aan bod komen. De opvolger van de voorzitter

kan deze voor volgend schooljaar nog verder invullen. Er komt zo meer structuur in de

invulling van de vergaderingen.

● Het is fijn als ieder MR-lid meedenkt welke onderwerpen er het komende anderhalf

jaar nog moet worden behandeld. Graag voor half februari aan de voorzitter doorgeven.

Dit wordt ook aan de directeur gevraagd.

● Aanvullingen: ventilatie op school, uitkomsten van MR enquête. Dit komt ook op de

actielijst.

4. Actualiseren Huishoudelijk Reglement MR

● Document is besproken.

● Jaarverslag wordt in juni opgesteld.

● De taken van ieder lid zijn besproken en worden verder uitgewerkt.

● Het document wordt jaarlijks geactualiseerd.



5. CLR

● Klaas Jan is benoemd tot voorzitter van de Centrale Lingeraad.

● Op dit moment een aantal grote dossiers: Een daarvan is de situatie rondom

tariefsverhoging van de kinderopvang.

● Interim directeur is bezig met strategisch beleidsplan, de organisatiestructuur

verhelderen en de financiën op orde brengen.

● Het is geen nieuws over de situatie omtrent de directeur bestuurder.

● COC mocht advies geven over tariefsverhoging voor kinderopvang. Helderheid over

inkomsten uitgaven, waar risico’s liggen en waarom het tarief verhoogd moet worden,

zijn gevraagd. Deze informatie is niet verstrekt. Daarom is de COC niet akkoord gegaan

met de tariefsverhoging. Ondanks het negatief advies van de COC is het tarief

verhoogd, daarom overweegt de COC om de geschillencommissie in te schakelen.

6. OR

● Geen actuele punten die voor de MR van belang zijn.

● Fijn dat er nu meer contact is tussen de voorzitter van de MR en de OR.

7. Schoolbegroting

● Einde 2021 is de begroting met de MR en de directeur besproken.

● De penningmeester en de voorzitter gaan contact opnemen met directeur bestuurder

om een aantal vragen te stellen over de begroting van 2022 wat betreft de 8% afdracht

van NPO gelden en het groot onderhoud van het gebouw.

● MR gaat vanwege bovenstaand punten vooralsnog nog niet akkoord met de begroting.

8. Overige schoolse zaken, waaronder Corona-beleid De Borgwal

● Tot de kerstvakantie is De Borgwal weinig getroffen door Corona-gevallen.

● Sinds de kerstvakantie is het aantal leerlingen in quarantaine gestegen. Deze leerlingen

doen online mee.

● Invalkrachten zijn er dit schooljaar niet. Gelukkig veel flexibiliteit bij het team,

waardoor nog geen groepen naar huis zijn gestuurd. Op dit moment wordt iedereen

maximaal ingezet, meer is niet mogelijk.

● Mondkapjes beleid in groep 6-7-8 gaat goed.

● Zelftesten voor groep 6-7-8 worden amper aangeleverd, landelijk tekort.

● Steeds wisselende quarantainebeleid is lastig voor zowel leerkrachten, leerlingen als

ouders.

● School zal ouders middels de Infobrief op de hoogte houden van de gang van zaken en

waar directeur en team achter de schermen mee bezig is.



● 4 CO2-meters op school om ventilatie op school te meten. Iedereen alert op ventileren

van het lokaal. Er is een aanvraag gedaan om voor elk lokaal een CO2 meter aan te

schaffen.

● Deze week komen twee bedrijven alle gebouwen van De Linge bezoeken om te kijken

naar de ventilatie. De Linge is er dus mee bezig.

● Cito toetsen zijn een week opgeschoven om leerlingen na drie weken vakantie even de

tijd te geven om weer te acclimatiseren op school.

● In de week van 17 januari zijn de adviesgesprekken in groep 8. Deze zijn fysiek, gezien

het belang van de gesprekken.

9. Notulen vorige vergadering (maandag 22 november 2021)

● Notulen zijn doorlopen en worden deze week nog aangepast.

● Wanneer deze aanpassingen zijn verwerkt, worden de notulen op de site gepubliceerd.

10. Actielijst MR

● Wordt doorlopend bijgewerkt. Bespreking dit keer doorgeschoven.

11. Post/Mail MR

● In het overzicht staan alle inkomende berichten. Deze zijn behandeld.

● Verder geen bijzonderheden.

12. WVTTK

● Geen punten.

13. Sluiting 22:00 uur

Volgende vergadering: dinsdag 15 maart 2022


