
Notulen MR dinsdag 13 november 2018 
 
Lokaal Kayak 17.00-19.00 
Opening: 17.03 
voorzitter: michiel  
Aanwezig: Arjen, Floris, Michiel, Marco, Lotte 
17.00-18.15 met Floris/Arjen 
 
Onderhoud en toiletten. Vooralsnog met name erop gezet om een vinger aan de pols te houden en 
een update te geven van het gesprek dat we met de beleidsmedewerker huisvesting hebben 
gehad: 
Inventarisatie staat op de lijst. Terugkoppeling zou voor deze vergadering zijn, is helaas nog niet 
gelukt. Wordt vervolgd.  
 
Begroting 2019 in grote lijnen: 
Jaar 1 begroting tekort, jaar 2 overschot. Dit is gunstig op langere termijn, maar nog lastig te 
verklaren. Er wordt geïnvesteerd in een nieuwe leesmethode en in een nieuwe methode 
natuuronderwijs. ICT wordt in de begroting meegenomen, digiborden, iPads etc. Er wordt gekeken 
naar de fysieke begroting, maar ook inhoudelijk. overschrijding is 3%.  
3 tot 4 dagen boven formatie een leerkracht. Hiervoor is toestemming gegeven. Vacature staat uit. 
School houdt vast aan maximaal 12 leerlingen per groep.  
Middelen werkdrukvermindering, extra handen in de klas, staat hier los van. Er wordt gekeken naar 
hoe we dit kunnen invullen (gesprek met het team en de directie).  
 
Ontwikkeling leerlingaantal: 
Er is voorzichtig begroot, teldatum was 109 ingeschreven kinderen. Op dit moment zijn er 20 
volledige aanmeldingen, waarvan er 4 zijn afgewezen. Er zijn meer aanmeldingen dan de Brug kan 
plaatsen (maximaal 12 leerlingen per groep). Er is een signaal afgegeven naar het 
samenwerkingsverband Leiden, waar de meeste aanmeldingen vandaan komen. Met het 
samenwerkingsverband wordt gekeken naar welke school geschikt is voor welke kinderen. Opdracht 
van samenwerkingsverband is een passend netwerk realiseren voor de kinderen die geplaatst 
worden binnen het cluster 4 onderwijs.  
Er wordt gestreefd om kinderen na de kerstvakantie te laten starten, dit om zoveel mogelijk rust te 
behouden in de huidige groepen.  
Iedere aanmelding wordt op datum bekeken, niet op afstand. De vraag is of het ideaal is dat kinderen 
een uur in de taxi zitten naar school.  
Er wordt door de besturen, directie en het team samengewerkt met de andere SO scholen, 
bijvoorbeeld door middel van studiedagen. De concurrentie wordt steeds minder gevoeld. Dit is een 
positieve ontwikkeling.  
 
Aanvraag investering eigen middelen: 
Vooraankondiging, tot 1 januari 2020 is dit bedrag aan de school gekoppeld, hierna wordt dit in de 
pot van het bestuur gedaan. Op dit moment wordt dit bedrag ingezet voor nieuw meubilair van de 
school. Offertes worden gemaakt om een aanvraag te doen. Positief advies van de MR is nodig om de 
aanvraag te mogen doen. Missie is de hele school voorzien van nieuw meubilair. Er wordt gekeken 
naar nieuw meubilair achterwacht, teamkamer, werkkamers en klassen. Vraag is of dit ook gebruikt 
kan worden voor hulpmiddelen leerlingen, zoals schotten etc. Dit wordt later besproken. Suggesties 
worden met de werkgroep nieuw meubilair besproken door Lotte. MR is akkoord met de aanvraag. 
 
 
 
 



Mail Monique: 
Monique (ouder) heeft een mail gestuurd met daarin de klacht dat er gezegd werd dat er veel leuke 
vaklessen gegeven worden op de Brug. Helaas ziet zij hier weinig van terug, behalve 2x gym in de 
week. Dit komt door uitval van docenten etc. De docenten die op de Brug vaklessen geven, zijn 
leerkracht ondersteuner, hebben een pedagogische achtergrond of een leerkracht opleiding gedaan. 
De opmerking is terecht dat er in het schooljaar 2016-2017 veel uitval van docenten is geweest. Dit is 
niet de intentie geweest van de Brug. Er wordt gestreefd om minimaal 2 activiteiten voor de 
leerlingen door te laten gaan. Directie zal reageren op de mail. Lotte vraagt aan Pauline of zij 
Monique wil beantwoorden dat we haar uitgebreid hebben besproken in de MR- vergadering, Floris 
en Arjen reageren op de mail.  
 
Onderzoek Harry: 
Deelname is vrijwillig, Harry behandeld de gegevens met zijn beroepscode. Harry neemt geen contact 
op met personeelsleden. Harry heeft mailadressen nodig om de vragenlijsten te sturen. De 
vragenlijst kan niet geheel anoniem. Er is niet bekend of er een bepaald percentage personeelsleden 
mee moet doen met het onderzoek om het onderzoek als representatief te beschouwen. Voordeel is 
dat het nu gratis is. Het onderzoek wordt gedaan om te kijken waar de werkdrukbeleving vandaan 
komt. Het onderzoek wordt besproken in de teamvergadering van 27 november. Floris maakt een 
memo met een uitleg over de mailadressen etc.  
 
budget MR ‘18/’19: 
€920,- 
 
 
18.15-19.00 
Notulen vorige vergadering: 
Boven notulen staat agenda, dit moet notulen zijn.  
Pauline stuurt Cindy het e-mail adres van Marton. Cindy kan contact opnemen om als afgevaardigde 
ouder van de MR met het bestuur te praten.  
 
taakverdeling MR: 
Communicatie: Pauline 
Voorzitter: Michiel 
Notuleren: Lotte  
 
MR training: 
Pauline zoekt op welke trainingen er zijn, als je lid bent van de vakbond.  
Pauline neemt contact op met Bob, om te vragen of hij een MR training kan geven.  
 
communicatie/ verslaglegging: 
Lotte mailt de notulen rond en de goedgekeurde notulen stuurt Lotte naar Martijn. Martijn zorgt dat 
de notulen op de website komen.  
 
Rondvraag:  
Marco denkt na of hij wil meedenken over de offerte m.b.t. nieuw meubilair  
 
Afspraken: 

- Lotte bespreekt met de werkgroep meubilair of schotten etc. meegenomen kunnen worden 
in de begroting. 

- Pauline antwoordt op mail Monique dat haar mail is besproken in de MR vergadering en dat 
Arjen/ Floris later inhoudelijk op haar mail zullen reageren. 

- Pauline mailt het e-mailadres van Marton naar Cindy. 



- Pauline en Lotte zoeken uit welke MR trainingen er zijn als je lid bent van de bond. 
- Pauline neemt contact op met Bob, om te kijken of hij een MR training wil/ kan geven. 

 
sluiting: 18.50 

 
Volgende vergadering:  
Input vanuit MR, als er iets speelt wat op GMR niveau besproken moet worden.  
WC's  
MR- training, hoe en wat 


