
Notulen MR vergadering 1

Maandag 26 september 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:  Anne

Opening vergadering / Agendapunten goedkeuren

● Agendastukken staan in het mapje bij de agenda van de vergadering.

1. Jaarverslag MR schooljaar 2021-2022: Is vastgesteld.

2. Jaarplan MR 2022-2023 & vergaderschema (KJS, 20.25-20.40u) - zie bijlage

Doel: Eerste opzet jaarplan ideeën komend jaar vanuit KJS en SK staan in conceptversie 0.3, deze willen we

bespreken, aanvullen vanuit de andere leden. Voor de volgende vergadering kunnen alle MR leden de lijst in

het jaarplan aanvullen. De volgende vergadering kiezen we punten uit, die dan ook in de jaarplanning

kunnen worden weggezet.

Daarna, richting de volgende vergadering, bespreken met directie en de input vanuit die kant toevoegen en

samen kiezen waar we op in willen zetten.

3. Taakbeleid MR / vaststellen vergaderoverzicht

● Vergaderdata vastgesteld:

Vergaderschema MR De Borgwal

Schooljaar 2022-2023 (concept)

maandag 26 september 2022

dinsdag 8 november 2022

dinsdag 20 december 2022 begroting (online)

maandag  30 januari 2023

maandag 3 april 2023

maandag  5 juni 2023

intern BBQ maandag 10 juli 2023



Moet de volgende vergadering terugkomen omdat niet alle leden aanwezig zijn.

Taakbeleid MR 2022 - 2023

Welke taken zijn er te verdelen in de MR?

Eerste opzet gemaakt tijdens de vergadering op 26 september 2022, volgende vergadering

aanvullen.

Wie

Voorzitter Sanne

Penningmeester Youri

Secretaris / notuleren Karen, Anne, Thijs

Agenda opstellen Thijs en Sanne met Christine

Mailbox MR ?

Link naar CLR Klaas Jan

Website Karen Notulen, agenda en

jaarverslag (evt jaarplan)

Infobrief - ouders Sanne met Anne/Karen en

schrijver per keer (op thema)

Ouderpeilingen evt

Contact met de OR ?

Contact met de LR Anne Koppeling met Dalton

Jaarplan en jaarverslag Sanne

4. Communicatie MR: planning Infobrieven + Actualiseren MR webpagina (KH, 20.45-20.55u)

● Voorstel: Leuk om in de infobrief actuele onderwerpen te plaatsen.>> Dit punt bespreken in de

volgende vergadering. Er kan eventueel een planning worden gemaakt van verschillende

onderwerpen die actueel zijn.

5. CLR.

● KJ heeft de punten via de mail ingebracht. Deze zijn besproken.

6. OR.

● Startvergadering en eerste OR vergadering geweest. OR is aangevuld. Nieuwe ouders die er vol

energie zijn ingedoken. Erg positief gestart. Verder geen bijzonderheden voor de MR.

7. Financieel jaarverslag MR & Begroting MR 2023

● >>Schuift door naar de volgende vergadering. YS zou jij dit willen voorbereiden?



8. Formatieplan De Borgwal 2022-2023.

● Huidige plan loopt. Eind december een aantal wijzigingen.

● Fijn dat GS weer meer aanwezig is. Taken worden steeds verdeeld. Blijft onzekere factor.

● Voor volgend schooljaar ziet het er positief uit.

● Stagiaires waarvoor een aanvraag is gedaan, zijn geplaatst.

9. Overige schoolse zaken

● Subsidie: Plan om basisvaardigheden in het basisonderwijs te vergroten, kan worden aangevraagd.

Dat is gedaan. Nu afwachten of we hiervoor worden ingeloot. Dit gaat om een subsidie van 180.000

euro.

● Schoolplein: Er is een opdracht gegeven (Marianne Greenall van Schoolpleinadvies) om sponsoren te

zoeken. Er is al wel wat gespaard door school.

● Bezoek Stichtingsdirecteur was erg leuk. Met trots over De Borgwal kunnen vertellen.

● René Berends komt op bezoek om de Doelenkaarten op school te bekijken en het stuk te bespreken

wat in het blad Daltonvisie komt.

10. Actielijst MR

WVTTK

Maken foto MR >> verplaatsen naar de volgende vergadering.

Sluiting 22:00 uur

Volgende vergadering: dinsdag 8 november


