
Agenda MR dinsdag 19 mei 2020 

 

Online 17.00 - 18.30 

Opening: 17.00 

Voorzitter: Pauline 

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

17.00 - 18.00 met Arjen 

 

 

Rondvraag: 

 

 

Notulen 11 februari 2020: 

Vergadering 16 juni 2020 bespreken, niet iedereen heeft de notulen gelezen.  

 

 

Vanuit directie: 

- Coronacrisis 

Complimenten naar het team. Het team had alle kinderen snel in beeld. Een aantal kinderen van 

ouders in vitale beroepen kon worden opgevangen op school. Tijdens het sluiten van de school 

werden leerlingen door leerkrachten opgevangen. In de meivakantie is de school open geweest voor 

leerlingen waarvan de ouders een vitaal beroep hebben.  

 

- Stand van zaken meubilair, Pc’s 

 

Er is een aantal aanvragen geweest, vorig jaar maart en later in juli. De Brug zou gebruik kunnen 

maken van de reserves. Er is een fout gemaakt in de aanvraag. De begroting is inmiddels 

goedgekeurd, er zou besteld kunnen worden. Helaas werden we teruggefloten toen er besteld zou 

worden. Er is niet genoeg geld beschikbaar, er is maar €70,- per leerling per jaar beschikbaar 

(meubilair en elektronische leeromgeving) om te investeren. Arjen heeft een gesprek met Marton 

aangevraagd om te kijken hoe dit opgelost kan worden. Hopelijk komen er uit dit gesprek 

oplossingen. 

Op dit moment doet een aantal groepen mee met de pilot van Snappet. Voor 1 juni moet bij Snappet 

worden aangegeven of we hiermee door willen gaan volgend schooljaar. Er wordt eerst met het 

team geëvalueerd, zonder computers/ tablets kunnen we niet werken met Snappet, mochten we 

daarvoor kiezen.  

 

  



- Mail van architect (school opknappen/ aanpassen) in mail MR, doorgelezen en bespreken 

 

Bianca (architect) heeft een inventarisatie gemaakt, naar aanleiding van het werken in bouwen. 

Bianca mocht een plan maken, dit heeft zij gedaan door middel van een boekje. Op dit moment 

wordt hier nog niet echt een vervolg aan gegeven (door de huidige corona-situatie).  

 

 

- Audit 2020 

 

Er worden audits afgenomen bij scholen onderling. Alex en Arjen zijn naar een informatie- 

bijeenkomst geweest om te kijken hoe andere scholen dit vormgeven. In juni is een bijeenkomst om 

de hulpvraag/ onderzoeksvraag te formuleren. De MR krijgt het verslag van de bevindingen.  

 

 

- Vakantierooster 2020/2021 (voorstel Arjen marge-uren)  

 

Gemiddeld moet op jaarbasis minimaal 940 uur les gegeven worden. Het voorstel is om op de lange 

dagen een deel van de grote pauze (leerkracht uit de klas) in te richten als onderwijstijd. Hiermee 

wordt het verschil op onderwijstijd geen 1 uur, maar 0,25 uur en komt het aantal lesuren/ week op 

25,5 uur i.p.v. 24,45 uur. In de huidige situatie wordt de lunchpauze van een half uur niet 

meegerekend als onderwijstijd. De MR staat positief tegenover dit plan. Volgend jaar gaan we dit 

evalueren.  

 

 

- Stand van zaken parkeren 

 

Arjen heeft spreektijd aangevraagd bij de gemeenteraad. Vanwege de coronacrisis is de bijeenkomst 

uitgesteld. Er wordt inspraak gevraagd in het betaald parkeerbeleid bij PI de Brug. Op dit moment 

verandert er weinig ten aanzien van de huidige situatie. Het feit blijft dat de Brug soms overlast 

ervaart van automobilisten die hun auto parkeren op het terrein voor de Brug. De veiligheid moet 

goed in de gaten worden gehouden. Als het terrein betaald parkeren wordt, worden er 

waarschijnlijk maar één of twee vergunningen uitgegeven. Arjen gaat het gesprek nog aan, wordt 

vervolgd.  

 

 

- Werkdrukverminderingsgelden 

 

De werkdrukverminderingsgelden zijn per leerling meer dan verdubbeld. We moeten met elkaar 

gaan kijken hoe we dit geld gaan besteden. De MR maakt een voorstel, de PMR gaat met  Arjen met 

elkaar om tafel om te kijken hoe we de werkdrukverminderingsgelden gaan besteden en maakt hier 

een voorstel voor.  

 

  



- Tussenevaluatie organisatiemodel: de reacties op de Forms over het organisatiemodel zijn 

inmiddels binnen. Vandaag uitkomsten bespreken 

 

De taken binnen het organisatiemodel kunnen beter uitgediept worden. Werken met de bouwen 

wordt over het algemeen als positief ervaren. De afstemming ervaart het team als prettig. Er moet 

per bouw goed gekeken worden hoe de onderwijsassistent ingezet kan worden. Het teamoverleg 

wordt gemist, dit wordt meegenomen in het organisatiemodel in een volgende jaarplanning. 

Kernteamoverleg wordt als positief ervaren. Competentieprofielen worden nog besproken, in 

september liggen deze klaar. Het toetsen moet efficiënter gebeuren, zodat er inhoudelijk meer 

overlegd kan worden over de analyses van de uitkomsten.   

 

 

- Stand van zaken samenwerking Orion – de Brug  

 

Er is een aantal vergaderingen geweest tussen Orion en de Brug. Stand van zaken wordt vervolgd.  

 

- Schoolplan 

 

Het project ‘schoolplan’ met Maurice is tijdelijk uitgesteld omdat we niet fysiek bij elkaar kunnen 

komen. Er moet wel een planning gemaakt worden om begin volgend schooljaar bij elkaar te komen. 

Het schoolplan wordt opgepakt, maar het team moet hierin wel worden meegenomen. Scholen 

hebben tot december de tijd gekregen om het schoolplan in elkaar te zetten.  

 

 

Werkdrukverminderingsgelden:  

Voorstel is om het geld te besteden aan iemand die RT kan doen met kinderen. Ook kan een RT’er 

medeverantwoordelijk worden voor een leerling/ groep en gesprekken voeren met de 

schoolpsycholoog. Dit neemt voor de leerkracht werkdruk uit handen. Bovenstaand idee wordt 

besproken met Arjen.  

 

 

Mail Guillaume; bijeenkomst MR ORION/ PI de Brug: 

Team de Brug wil graag uren voor een locatieleider, als Arjen de directeur wordt van zowel Orion als 

de Brug. De GMR heeft gevraagd of de MR van zowel Orion als de Brug willen kijken naar het 

voorstel om Arjen directeur te maken van zowel Orion als de Brug en Orion en de Brug beiden een 

locatieleider te geven.  

 

Bezetting MR volgend schooljaar: 

Marco gaat stoppen met de MR. Er wordt binnen de MR gekeken naar de bezetting voor volgend 

schooljaar. Pauline mailt Harry of hij in de MR wil blijven. Alex laat afhangen van zijn taken volgend 

jaar of hij in de MR wil / kan blijven. Pauline mailt de ouders dat er een vacature in de MR is.  

 

 

  



Brief Tim Guiting; opstart lessen na de meivakantie: 

Pauline heeft geantwoord op de mail, daarin stonden de zorgen of de school wel volledig open zou 

gaan (deze brief was snel gestuurd na de uitspraak van het RIVM). De school is vanaf 11 mei volledig 

open gegaan.  

 

 

- Inventarisatie formatiewensen: Arjen heeft geïnventariseerd wat de wensen van het team 

zijn. Hij brengt dit in kaart en kijkt wat hierin mogelijk is. MR wordt op de hoogte gebracht 

 

 

- 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). 

tegels zijn besteld, NL doet is niet doorgegaan. Rob (man van Cindy) is stratenmaker, Cindy 

gaat bespreken of Rob dit wil doen.  

 

 

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 

- Pauline bespreekt met Arjen het idee van de MR om de werkdrukverminderingsgelden te 

besteden aan een RT’er.  

- Pauline mailt ouders over ‘sollicitatie’ MR, Pauline mailt Harry of hij in de MR wil blijven.  

 

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 (afscheid Marco) 


