
Notulen MR dinsdag 16 juni 2020 

 

Online 17.00 - 18.30 

Opening: 17.03 

Voorzitter: Pauline 

Aanwezig: Lotte, Pauline, Alex, Arjen, Cindy, Marco  

17.00 - 18.00 met Arjen 

 

 

Rondvraag: 

 

 

Notulen 11 februari 2020 + notulen 19 mei 2020: 

Beiden goedgekeurd.  

 
Vanuit directie: 

Stukken formatie, werkverdelingsplan etc. tijdens ‘nieuwe’ vergadering. Nog te plannen, na 30 juni.  
 

- Stand van zaken Orion - De Brug 
Verzoek vanuit MR Orion en MR de Brug is een aangetekende brief verstuurd  om het voorgenomen 
besluit van Marton te herzien. Er wordt op dit moment een interim directeur voor de Orion gezocht. 
Voor de Brug verandert er voor alsnog niets. Volgend jaar zal Marton duidelijkheid moeten geven 
over hoe nu verder.  
 

- Stand van zaken  investeringen (elektronische leeromgeving + meubilair)  
Er is een voorstel neergelegd met verschillende opties. Er zijn intussen twee gesprekken geweest. 
Stand van zaken over formatie is inmiddels duidelijk geworden. 30 juni is een voorstel over de stand 
van zaken investeringen. Conceptbegroting is eerder goedgekeurd, we zijn door de finance 
controller teruggefloten dat de investering niet gedaan kon worden. Er is nu €70 per leerling 
beschikbaar (hier zit ook nieuwe methodes in). 
 
 

- Inzet werkdrukmiddelen (ongeveer €30.000)  
Eenmalige subsidie die de overheid uitgeeft aan het onderwijs (kan jaarlijks teruggedraaid worden). 
Het bedrag is op jaarbasis. Eerder is het bedrag uitgegeven aan een extra achterwacht, later ingezet 
als onderwijsassistent + extra onderwijsassistenten. Vanuit PMR uitzoeken waar het team het 
bedrag aan wil besteden. MR heeft eerder aangegeven graag een RT’er aan te stellen. RT is geen 
functie, een RT’er zal moeten worden aangenomen als leerkracht met RT taken. MR vergadert hier 
zonder Arjen verder over.  
 

- Voorstel vakantieplanning 
Arjen heeft het voorstel doorgestuurd. Meenemen naar volgende agenda. Kritisch bekijken voor 
volgende agenda.  
 

- Concept groepsverdeling 
Bemensing op de groepen over het algemeen houden zoals het nu is.  Monique gaat naar 2 dagen 
lesgeven, Geerte is bereid gevonden drie dagen voor de groep te gaan. Er is een leerkracht die nog 
andere wensen heeft aangegeven, hierover gaat Arjen in gesprek. Er kan een leerkracht 
aangenomen om op Orion en de Brug drie dagen in te kunnen vallen.  
 



- Rookvrije school 
Mogelijkheid verder bespreken om het rookvrije terrein af te tekenen met verf. Stand van zaken 
tegels rookvrij terrein (Pauline heeft overlegd met Arjen over tegels). 
Pauline gaat regelen dat de tegels voor het einde van het schooljaar worden neergelegd.  

 

Stand van zaken samenwerking Orion – de Brug 

Zie de twee mails in de bijlagen, Pauline ligt toe 

Er is een onderzoek gedaan om een samenwerking tussen Orion en de Brug te onderzoeken. In de 

toekomst houden wij een vinger aan de pols. Marton heeft voor alsnog toegezegd dat er voor de 

Brug niets veranderd. Voor Orion wordt een interim directeur aangesteld. Wat dit op langere termijn 

zal betekenen moet goed in de gaten worden gehouden door zowel Orion als de Brug. 

 

Afscheid Harry en Marco 

Zowel Marco als Harry stoppen met de MR. Er zullen nieuwe ouders gevonden moeten worden voor 

in de MR. Werving nieuwe ouders doen we volgend schooljaar. Pauline heeft een brief gemaakt. (zie 

bijlage) 

Lotte en Pauline zoeken samen nieuwe data voor vergaderingen MR volgend schooljaar. Zij houden 

hierbij rekening met de schoolkalender 2020-2021. 

Lotte maakt een sheet voor in de PowerPoint, voor de informatiebijeenkomst voor ouders aan het 

begin van het schooljaar. Lotte, Alex en Pauline vertellen in hun eigen klas dat er twee ouders 

gezocht worden voor in de MR. Marco en Cindy zullen langs de overige klassen lopen om de 

vrijgekomen plaatsen in de MR te promoten.  

 

Vraag aan directie: Cindy heeft vriendin die in de ICT werkt en die eventueel kan sponsoren.  

 

 

Afspraken: 

- Arjen communiceert naar ouders via de nieuwsbrief dat de Brug onder schooltijd rookvrij is 

 

- Lotte zet voorafgaand aan een studiedag op basisonline wat leerkrachten doen op een 

studiedag 

- Lotte vraagt aan Martijn of de notulen van de MR op basisonline kunnen komen  

- Arjen zoekt factuur technolab op 

- Alex legt contact met technolab  

- Pauline zoekt uit hoe MR Orion eruitziet  

- Pauline overlegd met Arjen over tegels 'rookvrije school' 

- Arjen stuurt een reminder voor het organisatiemodel + uitleg over de vragen die onduidelijk 

zijn  

- Pauline vraagt Michiel hoe het met hem gaat met betrekking tot MR 

 

 

 



Volgende vergadering: 

 

Volgende vergaderingen: 

Di 15 oktober 

Di 19 november 

Di 14 januari  

Di 11 februari 

Di 31 maart 

Di 19 mei 

Di 16 juni* extra MR vergadering  

Di 7 juli 

 

 


