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1. Opening vergadering / Agendapunten

● Geen aanvullingen op de agenda.

2. Actualiseren MR reglement

● Dit wordt volgend schooljaar opgepakt.

3. Installatie nieuw MR-lid & nieuwe rol- & taakverdeling MR

● Is besproken. De taakverdeling wordt in de volgende vergadering definitief gemaakt.

4. Jaarplan MR 2022-2023

● Wat willen we als MR bereiken in het schooljaar 2022/2023? Aantal ideeën besproken,

hier gaan we in de eerste vergadering van volgend jaar op door en dan stellen we het

plan ook vast.

5. Evaluatie schooljaar:

● Terugblik Coronabeleid & thuisonderwijs → prima geregeld, communicatie was

fijn. Als MR zaten we hierover ook op één lijn.

● Communicatie MR: webpagina MR, infobrief, nieuwsbrief. → MR is zichtbaarder

geworden. Idee: inloop/koffiemoment voor ouders met enkele leden van de MR,

zodat ouders weten wie er in de MR zitten en een beter beeld krijgen van wat de

MR doet.

Extra nieuwsbrief is goed ontvangen, die kan gebruikt worden bij speciale

onderwerpen waar we meer aandacht aan willen besteden.

● Nieuwe vergaderaanpak/format agenda/actielijst/notulen MR → Werkt goed.

Vergroot de efficiëntie.

● Jaarplan MR 2021-2022 → Voorzitter heeft opzet gemaakt. Dit is een goede

leidraad.

● Lidmaatschap MR Academie → Afgelopen jaar is dit door meerdere MR leden

actief gebruikt. We houden het lidmaatschap aan.

● Post & mail → Dit gaat nu volledig digitaal. We kijken bij de nieuwe taakverdeling

bij wie deze taak terecht komt.

● Invoering nieuw gedragsprotocol → Het onderwijsplan sociale vaardigheden is

nog in de maak. Het gedragsprotocol komt regelmatig onder de aandacht tijdens

vergaderingen. Het is een levend document. Wat we als school hieraan doen,

wordt nu regelmatig ook in de infobrief vermeld.



● Besteding NPO-gelden → Inzet van deze gelden maken De Borgwal nog sterker.

We kunnen nu nog meer tegemoet komen aan de behoeftes van de leerlingen.  In

juni wordt het afgelopen jaar geëvalueerd en daarna worden nieuwe plannen

opgesteld. Wanneer deze gemaakt zijn, zullen ze met de MR gedeeld worden en

zal de MR betrokken worden bij de bepaling van deze plannen.

● Overige evaluatiepunten → Lid van de MR kan aansluiten bij de leerlingenraad.

Dit wordt opgepakt. Voor volgend jaar een extra MR vergadering inplannen.

6. Concept jaarverslag MR 2021-2022

● De leerkrachtgeleding plant een datum om het jaarverslag op te stellen. Deze wordt

voor de volgende vergadering afgerond en tijdens de laatste vergadering besproken.

7. CLR

● Er is een nieuwe directeur bestuurder bij De Linge. Zij start per volgend schooljaar.

● Het geschil over de tariefsverhoging van de kinderopvang loopt nog.

8. OR

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

● OR is benieuwd naar de taakverdeling binnen de MR volgend schooljaar, deze volgt nog.

9. Formatie schooljaar 2022-2023

● Concept formatieplan is besproken.

10. Overige schoolse zaken:

● Dit schooljaar is alles wat qua inval nodig was, intern opgelost. Complimenten voor de

extra inzet van de teamleden.

● Schilderwerk binnen is helemaal af, het oude lokaal van groep 3 is nu ook helemaal af en

ingericht als nieuw kleuterlokaal.

● Dit schooljaar is er veel ondernomen op het gebied van muziek en cultuur.

● Er is bij De Linge iemand benoemd op het gebied van financiën. Hij is kennis komen

maken op De Borgwal.

● Team 2 daagse in april is door het team als erg waardevol ervaren.

● De inspectie is 7 maart geweest. Dit was zeer positief. Het verslag is inmiddels binnen,

wanneer dit definitief is zal dit gedeeld worden.

● Op het gebied van Corona is het op dit moment rustig. Er zijn nu geen maatregelen.

11. Actielijst MR

● Loopt, acties zijn besproken. Voorzitter draagt lopende acties over aan de volgende

voorzitter.



● Actielijst wordt voor dit jaar afgesloten. Openstaande acties worden overgeheveld naar

een nieuwe actielijst volgend jaar. Het bijhouden van de lijst wordt overgedragen aan

de volgende voorzitter.

12. Post/Mail MR

● Lijst wordt na dit jaar afgesloten. Voor volgend jaar komt er een nieuwe lijst. De

voorzitter draagt dit over.

13. WVTTK

● Is er voor de MR genoeg zicht op de beleidsdocumenten? Voorzitter vraagt dit na aan

de directie. Dan kan er daarna een overzicht gemaakt worden van deze documenten.

14.  Sluiting:

● volgende vergadering: maandag 11 juli 2022


