
Notulen MR vergadering 20 maart 2018 

Aanwezig: Karin, Michiel, Lotte, Marco, Pauline en Floris 

1. Opening  

Om 17.03 door Michiel  

2. Goedkeuren notulen 20 februari  

Notulen zijn goedgekeurd. Pauline mailt ze naar Martijn zodat ze op de website gezet kunnen 

worden. 

3. Ingezonden stukken  

Brief van de minister over werkdrukverlaging (Floris)  

Floris heeft de brief gemaild naar het emailadres van de MR, hier kan alleen niemand bij dus 

Floris heeft de brief nogmaals gemaild. Nog niet duidelijk waar het geld naartoe gaat. Punt 

voor volgende vergadering. 

4. Vraag aan Floris over PI subsidie  

PI subsidie is er niet meer, voor volgende vergadering punt subsidiegelden. 

5. Vraag aan Floris over schoolzwemmen  

Floris neemt dit mee naar het CvB. 

6. Parkeerbeleid  

Vraag vanuit MR welke acties zijn ondernomen om de parkeerplaats eigen terrein te maken. 

Zou de MR hierbij directie kunnen helpen? 

7. Punten vanuit de GMR/ punten voor de GMR; doel elkaar informeren  

Punt schuift door naar de volgende vergadering omdat er nu geen extra informatie is. 

8. Rondvraag 

Hoe is PI De Brug bezig met de nieuwe regels omtrent de privacy?  

 
 
 
 
 
 
 
 



Actielijst  
  

Wie   Wanneer  wat  Status  

  

Karin  Voor mr 
vergadering 

Postvak MR checken  

  

  

Karin  Zo snel 
mogelijk  

Groepje formuleren om mee 
te lezen  

  

Pauline  Zo snel 
mogelijk  

Smoelenboek MR mailen 
naar Martijn  

  

Pauline  Zo snel 
mogelijk  

Notulen 20 februari mailen 
naar Martijn  

afgehandeld  

Iedereen   Zo snel 
mogelijk  

Foto en verhaaltje mailen 
naar pauline   

  

Pauline Zo snel 
mogelijk  

Aanpassen tekst website  

Karin Zo snel 
mogelijk  

Poststukken inscannen  

Karin Zo snel 
mogelijk  

GMR reminden  

Lotte Zo snel 
mogelijk  

Training voor Marco, 
Pauuline en Lotte zoeken 

 

  

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        

 
 


