
Notulen MR-vergadering 4, dinsdag 15 maart 2022

19:45 uur: MR-leden inloop

20:00 uur: MR-leden start vergadering

21:00 uur: Directie en andere belangstellenden

22:00 uur: Eindtijd

Notulant: Thijs Rasing

1. Opening vergadering / Agendapunten

De voorzitter opent de vergadering en heet het nieuwe MR-lid, Sanne van Kempen, van harte

welkom.

2. Verkiezingen MR 2022

Er zijn geen verkiezingen gehouden, omdat alleen Sanne van Kempen zich heeft aangemeld.

Sanne zal volgend schooljaar Dana Flohr opvolgen. Anne Willemsen verlengt haar

zittingstermijn met 3 jaar, omdat er geen teamleden Anne willen opvolgen.

3. Jaarplan MR 2022-2023

De voorzitter heeft een opzet van het jaarplan voor het schooljaar 2022-2023 gedeeld.

De conceptversie wordt dit schooljaar verder uitgewerkt, zodat er volgend schooljaar met

een definitief jaarplan kan worden gestart.

4. CLR

Stichting De Linge is op zoek naar een nieuwe stichtingsbestuurder. De CLR is betrokken bij

het aanstellen van een nieuwe stichtingsbestuurder, doordat ze zitting heeft in de

benoemingsadviescommissie. In de CLR is de meerjarenbegroting besproken en deze is door

de stichtingsbestuurder toegelicht.

5. OR

De voorzitter van de MR en de OR hebben met elkaar contact gehad. Er zijn vanuit de OR

geen punten ingebracht.

6. Schoolbegroting

De MR geeft géén instemming over de afdracht van de NPO gelden aan het stichtingsbestuur.

Een afvaardiging van de MR en de directie van De Borgwal plannen een overlegmoment over de

dotatie voorziening groot onderhoud. Op De Borgwal is geen meerjaren onderhoudsplan

aanwezig. Voor de begroting van het schooljaar 2022-2023 zullen de leerlingenaantallen van 1

februari 2022 worden aangehouden.



7. Formatieplan De Borgwal 2022-2023

De directeuren zijn met elkaar in overleg over de formatie voor het schooljaar 2022-2023.

Doordat het leerlingenaantal terugloopt, heeft dat invloed op de formatie voor komend

schooljaar.

8. Overige schoolse zaken

- Een kleuterleerkracht verlaat De Borgwal en daardoor zullen er enkele verschuivingen van

het personeel plaatsvinden. Elke klas heeft maximaal 2 leerkrachten.

- Tot op heden is het, ondanks ziekte van leerkrachten en de coronamaatregelen, altijd nog

gelukt om elke klas te bezetten. Er zijn wel zorgen om bezetting in de komende periode

omdat er geen invalkrachten zijn en er grenzen zijn aan extra inzet vanuit het eigen het

team.

- Op donderdag 17 maart komt de onderwijsinspectie De Borgwal beoordelen. Bij een

waardering ‘goed’ komt in april de jury Excellente Scholen De Borgwal jureren. Doel is het

behalen van het Predicaat Excellente scholen voor de komende 4 schooljaren.

9. Notulen vorige vergadering

De notulen van de vergadering van maandag 17 januari 2022 zijn goedgekeurd en zijn op de

website gepubliceerd.

10. Actielijst MR

De actielijst is besproken en de meeste actiepunten zijn uitgezet. Er wordt geopperd om

begin volgend schooljaar een ambitiegesprek te voeren waaruit doelen komen voor het

schooljaar 2022-2023.

11. Post/Mail MR

Alle post/mail is met de MR-leden gedeeld en/of tijdens de MR-vergadering besproken.

12. WVTTK

- Het vakantierooster 2022-2023 is besproken.

- Eind vorig jaar heeft de gemeente de luchtkwaliteit in de lokalen gemeten. De wens is om in

elke groep een vaste CO2 meter te plaatsen zodat elke leerkracht de luchtkwaliteit kan

monitoren.

- Klaas Jan Schuurs en Karen Hendriks gaan het MR reglement actualiseren.

- Alle MR leden hebben het ´Zakboek medezeggenschap Wms´ ontvangen.

- Geopperd om jaarlijks een ouderpeiling te houden.

13. Sluiting

De voorzitter sluit om 22:00 uur de vergadering.

De volgende vergadering staat gepland op maandag 16 mei 2022.


