
Notulen MR vergadering 14 november 2017 

 

Aanwezig: Martijn, Michiel, Marco en Pauline 

 

1. Opening 0m 16.59 door Martijn 

 

2. In principe zijn de notulen van 12 september goedgekeurd. Enige aanpassing is op de 

jaarplanning: 

maand onderwerp actie Opvragen op 

januari    

februari    

maart Toelichting fin 

afrekening 

advies Eind feb 

april    

mei Bestuursformatieplan/ 

schoolformatieplan 

instemming  

juni jaarplan advies  

juli Bestuur zendt 

jaarverslag van de mr  

  

augustus jaarverslag advies Half juni 

september veiligheidsplan instemming Half juli 

oktober Jaarbegroting en 

meerjaarbegroting 

advies Half augustus 

november    

december    

 

3. Ingezonden stukken 

Schooljaarverslag heeft de mr goedgekeurd. 

 

4.  Vanuit Arjen: 

Concept schoolbegroting; concept is goedgekeurd 

Formatie: Lara is voor drie dagen aangesteld, voor weerbaarheidstraining is er wellicht een 

leerkracht maar voorstel weerbaarheidstraining moet nog eerst goedgekeurd worden door 

team. 

Veiligheidsplan: Is nog niet klaar. Mr heeft instemmingsrecht en Arjen wil het plan uiterlijk in 

januari af hebben zodat wij kunnen besluiten op 16 januari. 

Staken op 12 december: is nog niet duidelijk, wordt eerst in directieoverleg besproken.  

Donderdag 23 november zullen er ambitiegesprekken met ouders op PI de Brug plaatsvinden, 

Arjen zou het fijn vinden als de oudergeleding daarbij aanwezig kan zijn. Pauline vraagt het aan 

Karin en Harry. 



Ouders hebben voorgesteld om, vrijwillig, kinderen vanuit de taxi' s naar school te begeleiden. 

Mooi idee, maar we zijn op zoek naar een structurelere oplossing.  Arjen gaat navraag doen bij 

andere scholen. Misschien kunnen we een P en R maken, vaste parkeerplaatsen of kunnen de 

taxichauffeurs de kinderen begeleiden naar de deur. 

 

5. Nieuw MR lid 

Marco Kreuger zal vanaf vandaag de oudergeleding komen versterken. Marco heeft twee 

kinderen op de Brug; Glenn in het Galjoen en Mitchel in de Jonk.  

 

6. Stoppen Martijn 

Martijn stopt per direct met de MR omdat hij meer taakuren voor ict nodig heeft. Aanstaande 

dinsdag, tijdens de teamvergadering, wordt er gevraagd welke collega interesse heeft. 

 

7. Jaarverslag mr 

Punt schuift door. 

 

8. GMR 

Punt pas weer relevant als Kirsten weer terug is.  

 

9. Rondvraag 

Marco vraagt naar de website, Martijn vertelt dat daar momenteel hard aan gewerkt wordt en 

dat deze zo spoedig mogelijk weer online komt. 

Michiel vraagt naar het vakantierooster. De mr keurt het concept vakantierooster goed. Fijn dat 

er zoveel feestdagen vallen in de meivakantie. 

 

Om 18.10 sluit Martijn de vergadering. 

 


