
Notulen MR dinsdag 6 oktober 2020 

 

Online 17.00 - 18.30 

Opening: 17.03 

Voorzitter: Pauline 

Aanwezig: Lotte, Pauline, Alex, Arjen (Guillaume vanaf 17.45) 

17.00 – 17.45 met Arjen 

 

 

Rondvraag: 

 

 

Notulen extra ingelaste MR vergadering 3 juli: 

 

 
Vanuit directie: 

 
- MR meenemen in stavaza schoolplan 

 
 

- Idem m.b.t. stavaza ontwikkelingen afstemming Orion- PI de Brug 
Startoverleg is geweest, er wordt gekeken waar we elkaar op inhoud kunnen versterken. Dit zonder 
dat er nu nog een sprake is van een fusie. Arjen werkt samen met de interim directeur van Orion. 
 
 

- Corona (huidig beleid en uitzetten inventarisatie beleving ouders) 
Er is een werkgroep ouderbetrokkenheid. Er is een enquête geweest met waarin ouders konden 
aangeven hoe zij de coronatijd hebben ervaren. Hier is nog geen terugkoppeling van geweest. Er 
wordt door de werkgroep en Arjen gekeken hoe er gereageerd kan worden op een eventuele 
tweede Lock down. Arjen probeert aan te sluiten bij de richtlijnen van PROO. Voor alsnog zijn de 
overige ouders (behalve de ouders van de sloep) niet op de hoogte van de coronabesmetting in de 
sloep.  
 
 

- Bevindingen afgenomen audit en aanpassingen OP.  
Verslag van de audit moet nog komen. Wat er wel uit is gekomen, is dat de instructies beter kunnen 

en dat er meer uit de effectieve lestijd te halen valt. PBS is een sterk punt van de Brug, dit was goed 

terug te zien. De OPP’s moesten veranderen, dit is opgepakt tijdens de studiemiddagen. Het 

onderwijs moet meer sturend worden i.p.v. volgend.  

 

Jaarplanning MR 

 

 

Werving nieuwe MR leden 

Wij moeten zelf ouders werven voor de MR. Alex vraagt Eva of zij de moeder van L wil benaderen. 

Guillaume vertelde dat de moeder van C en M in de ouderraad zit, wellicht dat zij ook een 

toevoeging kan zijn voor de MR.  

 

 



Scholen nieuwe leden 

Zeker wanneer er nieuwe MR leden aansluiten, is het voor ons nuttig om een nieuwe cursus te 

volgen. Guillaume geeft bij de GMR aan dat wij geïnteresseerd zijn in een MR cursus.  

 

Speeltoestellen schoolplein 

De speeltoestellen zijn van verschillende bedrijven, maar deze toestellen zijn nog nooit gekeurd. 

Laatst waren er een paar mannen op het schoolplein, die zeiden dat ze naar de speeltoestellen 

gingen kijken. Alex gaat na wie deze mannen waren. Lotte vraagt na wie de speeltoestellen moet 

keuren.  

 

Rekening OR 

Er zijn 20 personen die inzicht hebben in de rekening van de OR. ING mag hier geen vanwege privacy 

geen uitspraak over doen. De vraag is of er gekeken kan worden wie er inzicht heeft. De rekening 

valt onder eindverantwoordelijkheid van Marton.  

 

Contact MR 

De ouders kunnen nu ook de mails lezen die aan de MR gestuurd worden, terwijl dit niet altijd direct 

voor ouders bedoeld is.  

 

Jaarverslag MR 

 

 

Afspraken 

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

doet het dit schooljaar nog een keer om dit nogmaals duidelijk te maken.  

 

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

 

 

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

 

Lotte zoekt uit wie de speeltoestellen moet keuren, Alex vraagt na wie de mannen zijn die laatst op 

het schoolplein naar de toestellen gingen kijken.  

 

 

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: 

Dinsdag 29 september 2020 (borrel) 

Dinsdag 6 oktober 2020 

Dinsdag 17 november 2020 

Dinsdag 12 januari 2021 

Dinsdag 2 maart 2021 

Dinsdag 13 april 2021 

Dinsdag 8 juni 2021 

 


