
Notulen MR vergadering 2, dinsdag 8 november 2022

19:45 uur:     MR leden inloop

20:00 uur:     MR leden en directie / start vergadering

21:00 uur      Belangstellenden

22:00 uur:     Eindtijd

Notulant: TR

Opening vergadering / Agendapunten goedkeuren

De voorzitter opent de vergadering. De agendapunten zijn goedgekeurd.

Notulen vorige vergadering (maandag 26 september 2022)

De notulen zijn op de website gepubliceerd. Afgesproken om de notulen van het huidige schooljaar

en het voorgaande schooljaar op de website te publiceren.

Post/Mail MR

De inhoud van de twee binnengekomen mails zijn tijdens de vergadering besproken.

Jaarplan MR 2022-2023, vergaderschema en taakbeleid

Jaarplan MR

Het jaarplan van de MR is besproken. Tijdens elke vergadering zal één hoofdpunt uit het jaarplan, dat

door twee MR leden is voorbereid, worden besproken.

Tijdens de komende MR vergaderingen staan de volgende hoofdpunten centraal:

MR vergadering 4: 30 januari: Communicatie door KJS en SvK

MR vergadering 5: 3 april: Energie door YS en TR

MR vergadering 6: 5 juni: NPO gelden door AW en KH

Vergaderschema MR De Borgwal schooljaar 2022-2023

1.maandag 26 september 2022

2.dinsdag 8 november 2022

3.dinsdag 20 december 2022 begroting (online)

4.maandag 30 januari 2023

5.maandag 3 april 2023

6. maandag  5 juni 2023

Intern maandag 10 juli 2023



Taakbeleid MR De Borgwal schooljaar 2022-2023

Taak Wie Extra informatie

Voorzitter SvK

Penningmeester YS

Secretaris / notuleren KH, AW, TR

Agenda opstellen SK, CvM, TR

Mailbox MR SvK

Link naar CLR KJS

Website KH Notulen, agenda en jaarverslag (evt
jaarplan)

Infobrief - ouders SvK, AW/KH en schrijver
periodiek(op thema)

Planning maken samen voor het jaar,
wanneer wat communiceren.

Contact met de OR TR

Contact met de LR AW Koppeling met Dalton

Jaarplan en jaarverslag SvK

Centrale Lingeraad

De notulen van de CLR vergadering zijn besproken.

Ouderraad

Vanuit de ouderraad zijn er geen bijzonderheden gemeld. De Halloween avond was spectaculair en

druk bezocht!

Begroting MR 2022-2023

De MR Begroting 2022-2023 is besproken.

Formatieplan De Borgwal toekomst

Op dit moment zijn er veel rondleidingen voor nieuwe leerlingen (4-jarigen of verhuizingen). Het

team heeft zich als doel gesteld dat er dit schooljaar 30 nieuwe leerlingen worden aangemeld. Vanaf

dit schooljaar loopt de leerlingtelling van 1 februari 2023 t/m 31 januari 2024.

Overige schoolse zaken

- Het team van De Borgwal neemt deel aan digitale training. Op dit moment worden er onder andere

twee online cursussen over de AVG wetgeving gevolgd.

- Dit schooljaar heeft een grote groep leerkrachten de BHV cursus gehaald. Op dit moment zijn de

meeste leerkrachten in het bezit van het BHV certificaat.

- Op vrijdag 4 november heeft het team een studiedag over moeilijk verstaanbaar gedrag gevolgd.

Liesbeth Smallegange, directeur van De Ommezwaai uit Arnhem, heeft team over dit onderwerp



geïnformeerd.

- Op woensdag 23 november staat er een studiedag van De Linge gepland.

- Plan is om dit schooljaar het schoolplein aan te passen/ te moderniseren. De plannen zijn gemaakt

alleen is er een bedrag van 60.000 euro nodig om de ideeën uit te kunnen voeren. Er is een aantal

ouders die geld en/of diensten/middelen heeft aangeboden om de plannen te realiseren. Daarnaast

is er een extern persoon ingehuurd om het totale bedrag binnen te halen.

- Het Schooljaarplan is kort besproken. Dit is het derde schooljaar dat er in pijlergroepen door

leerkrachten wordt gewerkt aan de volgende pijlers: Uitdagend leren, Samen en Zelfstandigheid &

Verantwoordelijkheid.

- De directie van De Borgwal heeft zich opgegeven voor het project: Klassewerkplek. Klassewerkplek

is een onafhankelijke organisatie in het behouden en vergroten van werkgeluk in het onderwijs.

Actielijst MR

- Ouders worden d.m.v. de Infobrief geïnformeerd  over de MR  (met groepsfoto) en jaarplan met de 3

hoofdpunten.

- Update van de MR pagina op de website van De Borgwal.

WVTTK

De MR wil graag de ouders informeren over stille armoede door bijvoorbeeld de stijgende

energieprijzen. Ouders kunnen contact opnemen met Annemieke Keersmaekers,

vertrouwenspersoon en IB’er van De Borgwal. De Borgwal denkt graag mee op welke wijze ouders

kunnen worden ondersteund.

Groepsfoto MR

Vanwege de afwezigheid van KJS wordt op een ander moment de groepsfoto gemaakt.

Sluiting

De voorzitter heeft om 22:00 uur de vergadering gesloten.

Op dinsdag 20 december is de volgende online MR vergadering over de schoolbegroting.


