
Notulen MR dinsdag 25 sept 2018 
 
Lokaal Kayak 17.00-19.00 
Opening: 17.04  
Voorzitter: Michiel 
Aanwezig: Marco, Karin, Michiel, Pauline, Cindy, Niels, Floris, Lotte, Harry 
17.00-18.15 met Floris/Arjen 
 
Formatie, stand van zaken terugkeer Arjen: 
Er is vervanging gevonden voor Martijn. Maandag 8 oktober wordt er gestart. Kirsten is gedeeltelijk 
ziek, rond 1 november terug verwacht. Toos (techniek) is aan het re-integreren. Formatie is 90% 
rond. Arjen is steeds meer uur aanwezig. In overleg met PROO wordt besloten hoe lang Floris nog 
verbonden blijft aan de Brug. Ilse Roest (achterwacht) is begonnen. Werkt nu nog samen met Luuk, 
start na de herfstvakantie zelf. Er is in de budgetten geen rekening gehouden met judo. Niels vraagt 
binnen zijn kring of er iemand beschikbaar is tegen een kleine vergoeding.  
 
Terugkoppeling ambitiegesprek PROO: 
Bestuur PROO leiden is aanwezig geweest bij het ambitiegesprek. Er is daarbij ook een gesprek met 
de directie geweest. Er wordt een afstand gevoeld tussen het bestuur en het team. Karin vraagt zich 
af of er gesprekken gevoerd zijn met ouders en wat er gedaan wordt met het vorige ambitiegesprek. 
Er wordt door Floris aangegeven dat ouders uit de MR op een ander moment een gesprek willen 
voeren met het bestuur van PROO. 
 
Investering eigen middelen: 
School heeft een schoolreserve. Dit mag de school uitgeven, mits een aantal voorwaarden. De MR 
moet positief instemmen met het idee van de middelen. Vrienden van de PI hebben vorig jaar de 
banken op het schoolplein vervangen. Flink bedrag spaargeld. Op termijn (jaar) wordt dit geld in de 
grote kas van PROO gegooid. Een idee is meubilair vervangen. Harry: toiletten stinken. Termijn 
onderhoud wc komt dichterbij. (Floris vraagt naar meerjarig onderhoudsplan om te kijken of het 
termijn vervangen wc al verstreken is). PROO heeft in het meerjarenonderhoudsplan onderhoud wc 
o.a. opgenomen. Brief vanuit de MR heeft volgens Floris weinig zin. Kwaliteit onderhoud gebouw via 
enquête ouders en kinderen zou wellicht wel helpen. Vervangingstermijn komt niet altijd overeen 
met de praktijk. Bestuur is verantwoordelijk voor binnen en buitenonderhoud. Nieuwbouw is niet 
van PROO maar van gemeente, evenals grootscheepse renovatie. Voor onderhoud worden geen 
fondsen aangeschreven. Klein onderhoud met hulp van ouders (verven, grote schoonmaak), wc 
onderhoud etc. is groot onderhoud.  
 
Middelen werkdruk: 
Floris wacht op toestemming van bestuur voor middelen werkdruk (heeft MR in mail gekregen van 
Pauline). €155 per leerling hopelijk structureel per jaar voor hulp in klas. €16488 
werkdrukvermindering personeel. Personeel wil meer ondersteuning in de groepen. MR heeft 
ingestemd met waar het geld heengaat, MR wil mee blijven denken over  
hoe we dit het meest effectief kunnen besteden.  
 
Analyse de Brug Floris:  
Floris heeft als buitenstaander data verzameld 
Omgeving: de Brug kan zich meer verbinden met omgeving. Meer op zoek naar oplossingen 
problemen, meer verbinden naar ouders en samenwerkingsverband.  
Visie, missie: school zoekt te lang in mogelijkheden. Weinig begrenst. Denk in kansen, maar blijf 
realistisch. Veel onrust, maar soms ook onvermogen om iets te kunnen doen.  
 



Personeel: jong en krachtig team. 1/3 van de leerkrachten eerste jaar op de Brug. Dit verklaart een 
hoop onrust. Pas naar ja 3 stabiel en routines ingebouwd. Ziekteverzuim is te hoog 12%, landelijk is 
gemiddeld 5%. Landelijk gemiddeld 1x per jaar ziek. Op de brug sommigen meer dan 5x. 2x zoveel als 
landelijk. Ondersteunend personeel verzuim is hoger.  
 
Personeel heeft kwaliteit. Het lijkt soms geen geheel, verschillende onderdelen. Kans om talenten in 
te zetten, als er focus wordt aangebracht. Verbeteringen mogelijk hoe de school georganiseerd is. 
Vraag is hoe je ervoor zorgt dat de organisatie onafhankelijk wordt van een persoon.  
Arjen en Floris zijn over bevindingen in gesprek. Bevindingen zijn gedeeld met personeel en bestuur. 
Arjen en Floris overleggen nu over hoe deze punten worden aangepakt. Automatisme personeel 
vervangen zit er bij de directie in. 
Gesprek aangaan met ouders, om meer en eerder in verbinding te treden met ouders. Verbetering 
mogelijk ouder-kind-school. Er komt ongetwijfeld een vraag hoe we dit gaan vormgeven. Wat heeft 
geholpen om de stap te zetten? Goede start maakt een goede indruk op het kind.  
 
Concept activiteitenplan A: 
Goedgekeurd voor de zomer.  
 
Stand van zaken: schoolzwemmen, rookbeleid, leesbaarheid van het OPP verslag onderzoek Harry: 

- Schoolzwemmen: Floris neemt geen verantwoordelijkheid voor schoolzwemmen.  
- Er wordt nog steeds gerookt door taxichauffeurs etc. Er wordt gekeken of er meer 

coördinatie kan komen tussen taxibedrijven en school.  
- Ouders hebben instemmingsrecht over het handelingsdeel van het OPP. Leeswijzer OPP 

komt niet overeen met het verwachtingspatroon van Karin. Wij kunnen niet meer met 
het KB format werken, waardoor er opnieuw gekeken wordt naar het KB format.  

- Onderzoek Harry: Harry kan een onderzoek doen met betrekking tot het welzijn van het 
personeel ten opzichte van school. Met het team is besproken dat ieder mag kiezen of 
hij/ zij wil meedoen en in welke mate. Harry behandeld dit als opdracht vanuit zijn 
bedrijf. Voor Harry is dit anoniem. Floris maakt met Harry afspraken met betrekking tot 
anonimiteit etc. Floris pakt dit verder met Harry op.  

 
 
Afspraken: 

- Niels vraagt binnen zijn kring of er iemand beschikbaar is tegen een kleine vergoeding.  

- Floris vraagt naar meerjarig onderhoudsplan om te kijken of het termijn vervangen wc al 

verstreken is 

 
Sluiting: 18.50 
 
Voor volgende vergadering: 
Nadenken over taakverdeling 
 


