
Notulen MR vergadering 12 september 2017 

 

Aanwezig: Michiel, Harry, Karin en Pauline, gedeeltelijk Arjen 

Afwezig met bericht: Martijn  

 

1. Opening 

Om 17.06 opent Karin de vergadering. 

 

2. Goedkeuren notulen  

De notulen van 15 juni 2017 zijn goedgekeurd, inculief de opmerkingen van Martijn (zijn verwerkt) 

 

3. Ingezonden stukken 

3.1 Er zijn geen stukken binnengekomen in de MR mailbox. Pauline heeft een uitnodiging ontvangen 

van de GMR, voor een overleg over het herzien van het reglement van de GMR en de verschillende 

MRren. Michiel is als afgevaardigde aanwezig geweest bij dat overleg op 11/9/17. HR Proo zou de 

verschillen in wetgeving, waar de wijzigingen grotendeels vandaan komen, gaan inventariseren 

Michiel geeft aan dat er op 9 oktober een nieuw overleg van de GMR gepland staat. Harry zal de 

concept reglementen opvragen bij HR PROO Leiden. De planning van de GMR is om 30 oktober 2017 

de nieuwe regelementen. Afspraak is dat alle MR leden de concept reglementen bekijken en hun 

op/aanmerkingen geven. Afgesproken wordt om met name te letten op de verhouding 

ouders/leerkrachten en hoe dit wordt vormgegeven.  

3.2 Staking 5 oktober. Arjen heeft vanuit PROO vernomen dat alle schoolbesturen de staking 

steunen, wat inhoudt dat de salarissen worden doorbetaald (stakingsrecht). De vraag van Arjen is 

hoe de MR hier tegenover staat. De MR steunt de staking unaniem, zowel ouders als leerkrachten. 

Nu moet geïnventariseerd worden wie (actief) mee wil doen en wie alleen steunt. Zodra e.e.a. 

bekend is, moet er een brief naar de ouders. Het toeval wil dat de staking op een dag valt na een 

studiedag en de viering van 3 oktober. Dus totaal 3 dagen geen school.  

Arjen verlaat de vergadering. 

4. Nieuw MR lid (ouder)  

Ondanks het enthousiaste verhaal van Pauline tijdens de ouderavond, waar ook wel wat reacties op 

kwamen, heeft zich nog geen nieuw MR lid gemeld. Belangrijk is dat ook de ouders die niet op de 

ouderavond waren worden geïnformeerd. Sowieso is het verstandig dat de MR meer ‘’zichtbaar’’ 

wordt zodat het meer gaat leven.  Besproken wordt dat na iedere vergadering een kort stukje met 

de ‘highlights’ moet worden gecommuniceerd (via schoudercom?). Ook moet er op de nieuwe 

webstie een pagina komen waar de notulen e.d. van de MR kunnen worden geplaatst. Aangeven bij 

Arjen, actie Karin. Harry schrijft nog een apart stukje (inclusief het eerdere voorstelstukje) om rond 

te mailen (Pauline zorgt voor een foto van Martijn).  

 



5. Jaarplanning 

Volgens de planning moet de MR het jaarverslag van de Brug ontvangen, inclusief begroting. 

Deze schijnt nog niet rond te zijn. Karin vraagt na bij Arjen wanneer de MR dit ontvangt 

(moet op zo’n tijdstip dat het advies van de MR nog van wezenlijk belang kan zijn, voor het 

plan wordt voorgelegd aan het bestuur).  

Karin heeft n.a.v. de vorige jaarplanning een overzicht gemaakt met onderwerpen en 

wanneer deze aan bod moeten komen.  

Maand Onderwerp Advies of 

Instemming 

Opvragen 

op? 

Ontvangen? SVZ? 

januari           

februari           

maart Toelichting financiële 

afrekening 

Advies  eind februari     

april bestuursformatieplan Instemming GMR Info vragen 

GMR? 

    

mei Jaarplan Advies Half maart      

  schoolformatieplan Instemming (MR of 

GMR?) 

      

juni Schoolgids Instemming Half april     

            

juli Bestuur zendt het 

jaarverslag van de 

MR ter kennisneming 

aan het bestuur. 

      Is dit afgelopen jaar 

gebeurd? Jaarverslag 

opvragen (digitaal)? 

augustus Jaarverslag Advies Half juni     

september Veiligheidsplan Instemming Half juli     

oktober Jaarbegroting en 

meerjaarbegroting 

Advies Half augustus     

november           

december           

Op basis van de planning zal Karin (vast ) vragen om de begroting (bij de bijeenkomst van de GMR is 

gezegd dat iemand van PROO met de begroting een ronde zal gaan maken langs allen MRren.  

Karin vraagt naar het jaarverslag, de begroting en het veiligheidsplan. 

6. Jaarverslag MR 

Michiel geeft aan dat hier een format voor zou moeten zijn. Harrie vaagt dit op bij HR PROO 

Leiden.  



 

7. Instemmingsrecht handelingsdeel Niuew Ontwikkelprofielplan 

Dit punt stond niet op de agenda, was wel van tevoren ingebracht. Per 1 augustus 2017 hebben 

ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelprofielplan. Hoewel er binnen 

de Brug al wordt gestreefd naar overeenstemming over het handelingsplan, is het wel belangrijk 

ouders over dit verworven recht te informeren en hier uitleg over te geven. Karin zal hierover 

nog nadere info zoeken. Dit punt komt in het volgende overleg terug op de agenda.  

 

8. Rondvraag 

We moeten nadenken over de vertegenwoordiging in de GMR en eventueel al waarnemen voor 

huidige vertegenwoordiging (Kirsten).  

 

9. Actielijst 

Wie Wat Deadline Status 

Harry  Opvragen concept 

reglement digitale 

versie 

25 september 2017  

Allen Doornemen 

reglementen en 

doorgeven 

op/aanmerkingen  

5 oktober 2017  

Karin Aangeven bij Arjen 

ruimte voor MR op 

nieuwe website 

2 oktober 2017 Gereed  

Karin Bij Arjen opvragen het 

jaarverslag, de 

begroting en het 

veiligheidsplan 

2 oktober 2017 Gereed 

Harry Opvragen format 

jaarverslag bij PROO 

25 september 2017  

Karin Verzamelen info 

(schrijven) uitleg 

instemming OPP 

2 oktober 2017  

    

    

    

 

10. Volgende vergadering 

De volgende vergadering is dinsdag 10 oktober om 17.00 in het lokaal van Michiel. 

Karin sluit de vergadering om 17.55 uur. 

 


