
Notulen MR dinsdag 15 oktober 2019 
 
Technieklokaal 17.00 – 18.30 
Opening: 17.05 
Voorzitter: Pauline 
Aanwezig: Pauline, Arjen, Lotte, Alex, Cindy 
17.00-18.15 met Arjen 
 
Alex vervangt Michiel, Pauline is voorzitter. Lotte blijft notulist. Met Michiel gaat het beter, hij heeft 
weer wat taken op school. 
 
Rondvraag: 

 Rookbeleid parkeerplaats 
 Wat doen medewerkers van school op een studiedag 
 Taxichauffeurs toezicht houden 
 Parkeerprobleem, omgeving is betaald parkeren, terrein PROO is vrij parkeren. Er is een 

dossier en de directie en de mogelijkheden zijn besproken. Opnieuw flyers onder 
ruitenwissers zou wellicht kunnen helpen. Het betaald parkeren is verkeerd neergezet. 
Wellicht dat een slagboom uitkomst biedt. 

 
Notulen: 
Reeds Goedgekeurd 
 
Ingekomen stukken: 
Alex beheert de mailbox, Alex verstuurt via de app belangrijke zaken.  

 Mail MR lorentzschool (Pauline reageert op mail) 
 Mail Guillaume vanuit GMR (voor 26 november antwoord) 
 Formulieren, formulier van PROO Leiden: jaarverslag is goedgekeurd door de MR  

Mededelingen directie Arjen:  

Geld stakingsdag 15 maart  
 
Dit geld wordt niet op de schoolrekening gestort. Arjen kan inzien waar het geld heengaat, maar 
weet niet hoe en waarheen dit stakingsgeld is gestuurd. Arjen gaat uitzoeken hoeveel geld dit is. Het 
team moet besluiten wat er met het geld gaat gebeuren.  

Rookvrije school: 
We zijn nu een rookvrije school 
 
Jaarplan 
Zie bijlagen (digitaal in mail te vinden) 
Agenda wordt gemaakt aan de hand van het jaarplan.  
 
Bespreken taakverdeling 
Alex regelt de E-mail 
Pauline is voorzitter, Cindy is tweede voorzitter  
Lotte is secretaris en notuleert tijdens de vergaderingen 



Staking: 
Staken is een individueel recht 
6 november wordt opnieuw gestaakt, de verwachting is dat PROO deze staking niet gaat uitbetalen. 
Arjen gaat bij het team inventariseren wie 6 november gaat staken.   
 
Onderzoek werkdrukbeleving: 
Terugkoppeling team, nieuwe afspraak is nog niet gemaakt. Pauline bespreekt met Arjen of dit naar 
de bedrijfsarts van PROO gaat.  
 
Werkverdelingsplan: 
Stand van zaken, Pauline mailt Arjan: volgende vergadering 
 
Schoolplan 2019: 
Er is afgesproken dat het schoolplan in 2020 af moet zijn. Er moet een overbrugging gemaakt worden 
voor de periode 2019 - 2020. Schoolplan komt iedere vergadering terug. Voor juni moet het 
schoolplan af zijn en in juni wordt adviesrecht gegeven.  
 
Offerte nieuw meubilair: 
Stand van zaken volgende vergadering 
 
Vacature GMR: 
Guillaume gaat naar de GMR, Pauline heeft Martijn gevraagd naar de MR mailbox. GMR bericht via 
MR mailbox over stand van zaken GMR. 
 
Initiatief rookvrije school:  
Conciërge heeft A4'tjes opgehangen dat de Brug onder schooltijd rookvrij is, vanaf 2020 is dit 
verplicht. Arjen communiceert dit in de nieuwsbrief naar ouders. Het pakket dat Cindy zou aanvragen 
is nog niet binnen gekomen.  
 
Offerte nieuw meubilair:  
Arjen heeft aan Atie gevraagd of er een tweede offerte is wat betreft het nieuwe meubilair. De 
tweede offerte is nog niet binnen. PROO heeft richtlijnen voor de aanbesteding. PROO is bezig om dit 
goed inzichtelijk te maken zodat dit voor scholen duidelijk is.  
 
Vacature GMR:  
Kirsten stopt per schooljaar 2019-2020 met de GMR. Er is een vacature om haar op te volgen.  
 
Afspraken: 

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

- Arjen gaat kijken waar het stakingsgeld heen is gegaan, onder welke naam en hoeveel dit 
is.  

- Pauline mailt Toos over de taxi's  
- Arjen mailt ouders via basisonline dat het schoolterrein rookvrij is, actief ontmoedigen  
- Pauline reageert op mail MR Lortenzschool 
- Lotte haalt uit het jaarplan in begrijpelijke taal de punten voor de agenda  
- Harry mailt Arjen over schoolplan en de samenwerking van het schoolplan  
- Pauline mailt Arjen over terugkoppeling team / bedrijfsarts  

 



Volgende vergaderingen: 
Di 15 oktober 
Di 19 november 
Di 14 januari 
Di 11 februari 
Di 31 maart 
Di 19 mei 
Di 7 juli 
 
 


