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MR-vergadering: 01-02-2018 
Aanvang: 17.00 uur 
Aanwezig: Leendert op uitnodiging  
                   en MR-leden: Margriet, Dirfien, Heerko, Gea. 
Notulen: Gea 
 
Agendapunten:  

1. Tussenschoolse opvang (TSO) 
De TSO is in gesprek met ‘Overblijven met Edith’. ‘Overblijven met Edith' 
is een online systeem, dat de overblijfmomenten per kind en per gezin 
registreert, administreert en factureert. De MR geeft een positief advies 
op het voorstel in zee te gaan met ‘Overblijven met Edith’. De onkosten 
voor overblijven zullen minimaal verhoogd worden.. 

2. Vaststellen huishoudelijk reglement MR van de Lindenborgh 
Het reglement is aangeleverd door Scholengroep Perspectief.  
De ontbrekende gegevens worden ingevuld. 
Toevoeging bij artikel 27: De MR heeft geen formeel vastgestelde 
bestuursfuncties.  
De notulen zullen om de beurt verzorgd worden door de MR-leden. 

3. Rooster van aftreden 
In schooljaar 2020-2021 treden af: Heerko, Dirfien, Margriet en Gea. 
Voorstel is nieuwe MR-leden vast mee te laten draaien in schooljaar 
2019-2020. 

4. Communicatie MR naar ouders 
Zie punt 8 van het Huishoudelijk reglement. 
Na goedkeuring van de notulen bij de volgende MR-vergadering, komt er 
een vermelding in de Lindenkrabbels, dat de notulen op de website van 
school staan. 

5. Tijdens de volgende MR-vergadering wordt een foto gemaakt van de MR-
leden, die geplaatst zal worden in de nieuwe schoolgids en op de 
website. 



 
 
6. Uitzetten van Oudertevredenheidspeiling (OTP) 

We moeten deelname van ouders aan de OTP stimuleren en gaan op 
zoek naar manieren om zoveel mogelijk respons van ouders te krijgen.  

7. Formatie 2018-2019, eerste info 
Door vertrek van Jacob Dijkstra is er een natuurlijke afvloeiing van 
personeel. Positief nieuws is, dat we volgend schooljaar 0,4 fte in de plus 
staan. 

8. Notulen GMR 
Dirfien heeft verzocht de notulen van de GMR opgestuurd te krijgen. 
Deze zijn tot op heden niet ontvangen. 

9. Planning rest 2017-2018 
Volgende MR-vergadering: 14 mei 2018 van 17.00 – 19.00 uur. 

            Agendapunten:  
 Schoolgids 2018-2019, stand van zaken 
 Resultaten OTP 
 Schoolplan 2019-2023, eerste stappen 
 Schoolondersteuningsprofiel 
 Onderwijskundigbeleid (rekenbeleidsplan, beleidsplan meer- en 

hoogbegaafdheid, leesbeleidsplan etc.) 
 Ouderbijdrage 

Agendapunten MR-vergadering juni 2018: 
 Schoolgids 2018-2019, accorderen 
 Schoolplan 2018-2019, vervolg 
 Beleidsvoornemens 2018-2019 
 Jaarkalender 2018-2019 
 Groepsindeling 2018-2019 

Het streven is om voor het nieuwe schooljaar een volledig vergader- en 
punten overzicht klaar te hebben. 

10. Schoolgids 2018-2019 
Leendert is bezig met de nieuwe schoolgids en vraagt de MR-leden 
kritisch mee te lezen. Na de voorjaarsvakantie stuurt hij de eerste 
stukken via de mail, die in concept klaar zijn. 

11. Visie Lindenborgh 
Leendert laat het ontwerp van onze visie zien, vorm gegeven in het logo 
van de drie lindenbomen. Deze zal in de nieuwe schoolgids komen, als 
een uitklapblad op A3 formaat. Het is een levend document. 
We zoeken nog naar een passend motto, dat precies weergeeft waar   
‘De Lindenborgh’ voor staat. 



 
 
 

 


