
Notulen 17 november 2020 MR de Lingelaar 
 
Agendapunten van directie 
 

● Begroting 2021-2025 
De MR heeft adviesrecht op de begroting. Deze wordt gepresenteerd op hoofdlijnen.  
De MR heeft de mogelijkheid om de begroting in te zien via de directie. 

● Er is een negatief gebouwsaldo, het huidige pand is te duur voor onze school. Het 
negatieve saldo neemt de komende jaren toe. Er is een solidariteitsbeginsel met 
andere scholen.  

● In verband met een grote doorstroom van leerlingen naar het speciaal onderwijs 
binnen de gehele stichting, worden de zware zorgmiddelen afgeroomd. 
 

● Relatie met het strategisch beleidsplan van de stichting 
● Directie geeft aan de Lingelaar mooi op koers ligt en goed aansluit bij het Strategisch 

beleidsplan. 
Er is groei naar een professionele leergemeenschap, waarbij vergaderd wordt in 
leerteams en de kwaliteit van de leerkrachtvaardigheden verbeteren. Onder andere 
door “lesson-study”  (Leerkrachten bereiden samen lessen voor en doen hier 
onderzoek voor. 
 

● Tijdens de studiedagen is er uitgebreid gesproken over de visie op leren, en de 
vertaling daarvan in de dagelijkse onderwijspraktijk. 
 

● Studiedagen zijn tot nu toe onderverdeeld in: 
- “visie op leren”  
- “visie op leren organiseren” 

              Deze visie is bepaald/ weergegeven in het “klaverblad” van de stichting. 
 
 

● Investeringen 
● Er moet een nieuwe rekenmethode komen.  
● Er ligt een goed ontwerp voor groene pleinen. Er wordt vooralsnog gestart met de  

patio en het plein bij de sportzaal. 
● ICT , er zijn nieuwe chromebooks. 

 
 

● Ouderochtend online met directie 
● Ouders geven aan dat ze behoefte hebben aan beeldbellen met de leerkracht.  
● Ouders willen de toetsresultaten graag mee naar huis. 
● Ouders willen graag informatie uit de groep: 

▪  er is afgesproken dat alle leerkrachten informatie en eventueel foto’s zullen 

gaan opsturen, 1 x 14 dagen ( nieuws uit de klas)  
● Directie geeft aan dat er behoefte is voor ouders om een “Gewoon gesprek over wat 

ouders bezig houdt” als agendapunt toe te voegen. 
Voorbeeld:   ‘Welke vragen hebben jullie?’  

 
 
 
 

● inhaalprogramma achterstand Corona 



● Onder schooltijd :  

▪ Er zijn 3 mensen in de school beschikbaar om extra instructie te geven aan 

leerlingen die dit nodig hebben. 
● Verlengde schooldag:  

▪ dit is optioneel voor 3-8,  dit wordt gegeven in blokken , op aanraden van de 

leerkracht.  
● Onze school heeft een OAB status, mogelijk krijgen we daardoor extra financiële 

middelen om in te zetten. 
 
 

● diversen  
● Schoolmelk is gestopt, de Lingelaar heeft zich niet aangemeld voor pakken melk, wel 

voor schoolfruit.  
● Kunnen kinderen hun eigen melk bewaren in de koelkast? is dit wenselijk , hoe is dit 

goed te organiseren? Hier volgt nog een antwoord op. 
● De verkeerssituaties rondom Laarhorst en Lingelaar gaan nu goed. Scholen hebben 

verschillende start- en eindtijden. Er zijn wel veel problemen op de fietspaden rond 
school, m.n. de kruising na de brug richting school blijft gevaarlijk. Ook ligt er veel 
blad op het fietspad bij het veld.  

     
Agendapunten zonder de directie.  
 

● Social media training  
     -     t/m groep 5 is incidenteel aandacht voor.  
     -     Er is een les “media-wijsheid” aangevraagd. 

- In het aanbod van KWINK wordt er ook in de hoogste groepen een beetje aandacht 
aan besteed. 

- Groep 8 heeft een app groep van leerkracht en leerlingen. 
 

● Speerpunten MR  
● Zichtbaarheid MR 
● Communicatie met team Lingelaar (achterban- PMR) 
● Communicatie met ouders ( achterban OMR) 
● Notulen op de site , kan de MR een account krijgen op Social Schools ?  

▪ Sharon overlegt met Hessel  

● Scannen jaarplanning MR  
 

Agendapunten voor 12-1-2021 
 

● Discussie wijzigingen schoolplan 
● Terugkoppeling van de risico- inventarisatie van het gebouw 
● Hoe loopt inhaalprogramma? organisatie, opbrengsten 
● Wisseling  voorzitterschap, liefst een ouder als voorzitter per 2-2-2021 
● Vervanging van sharon i.v.m. zwangerschapsverlof. Astrid en Annemiek moeten animo 

peilen onder collega’s. 
 
 

 Notulist Annemiek 
 


