
Notulen MR dinsdag 5 maart 2019 
 
Technieklokaal 17.00 – 19.00 
Opening: 17.05 
Voorzitter: Marco 
Aanwezig: Pauline, Marco, Arjen, Lotte, Michiel 
17.00-18.15 met Arjen 
 
Notulen 22 januari 2019: 
Goedgekeurd 
 
Mededelingen directie Arjen:  
Arjen heeft een bijlage gestuurd met betrekking tot vrijwillige ouderbijdrage. Hierin staat o.a. dat 
ouder bijdrage altijd vrijwillig is. 
 
Nieuwe leerkracht:  
Woensdag 6 maart start Manouk met meedraaien binnen de Brug. Manouk komt vanuit SO school 
Den Haag. Als een leerkracht afwezig is, wordt Manouk eerste inval, als er geen leerkrachten afwezig 
zijn zal Manouk de leerkrachten helpen om bijvoorbeeld hun administratie op orde te brengen door 
even de klas over te nemen. Voorstelronde van Manouk in de klassen is wenselijk.  

Staking:  
bijna alle leerkrachten van de Brug gaan staken. Leerkrachten die niet staken zijn op school en krijgen 
overige werkzaamheden. School is tijdens de staking dicht. Leerkrachten die staken worden niet 
doorbetaald door het bestuur.  

Onderzoek werkdrukbeleving:  
Harry afwezig. Volgende vergadering probeert Harry er met de eerste resultaten bij te zijn.  
 
Besteden gelden werkdrukverlaging:  
Gelden werkdrukverlaging worden uitgegeven per schooljaar. Het onderzoek van Harry wordt 
afgewacht om te kijken waar de Brug de gelden voor de werkdrukbeleving naar toe gaat.  
 
Vakantieregeling:  
School kan afwijken van de vakantieregeling, opgesteld door het bestuur. Arjen moet binnenkort de 
uren berekenen aan de hand van de lijst met vakanties vanuit de GMR. Uren berekening zat er nog 
niet bij. Overzicht vakantie- en studiedagen volgt.  
 
Werkverdelingsplan:  
Personeelsgeleding van MR maakt afspraak met Arjen over het werkverdelingsplan. Oudergeleding 
van MR heeft adviesrecht, maar hoeft niet bij deze afspraak aanwezig te zijn omdat het de 
leerkrachten betreft.  
 
Schoolplan 2019:  
Er is afgesproken dat het schoolplan in 2020 af moet zijn. Er moet een overbrugging gemaakt worden 
voor de periode 2019 - 2020.  
 
  



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.  
 
Rondvraag:  
Stand van zaken onderhoud & toiletten: Marco (PROO) heeft geïnventariseerd wat er vervangen 
moet worden. Vervangen gebeurt in de zomervakantie. Toiletten worden hangtoiletten, behalve in 
de sloep en bij de kleedkamer van de gym, omdat de ruimte te klein is om een hangtoilet te plaatsen. 
En wordt een offerte gemaakt worden over de tegels. Er komen spotjes in het plafond. De vloer 
wordt een gietvloer. Plafond in de gangen worden mogelijk ook aangepakt.  
 
Studiedag ‘kijkje in de klas’  voor ouders met meerdere kinderen op de Brug: Is het mogelijk rekening 
te houden met de studiedagen, zodat de ouders met meerdere kinderen op school niet twee dagen 
opvang hoeven te regelen? Tijdens het maken van het nieuwe rooster van studiedagen schooljaar 
2019-2020 wordt gekeken of dit haalbaar is.   
 
Inhoud studiedagen: Als er een studiedag is, worden de ouders via schoudercom op de hoogte 
gebracht van deze studiedag, maar ook van de inhoud van de studiedag. Op deze manier zijn ouders 
op de hoogte waarom hun kinderen vrij zijn en wat de leerkrachten leren.  
 
In de kleedkamer hangt een kast die op scherp hangt.  
Wanneer leerkrachten actiepunten zien, zoals bovenstaande, melden zij dit aan de conciërges. Zij 
zullen hier actie op moeten ondernemen. 
 
Afspraken: 

- Michiel en Pauline kijken of er een onderwijsassistent wordt aangenomen, omdat dit de 
wens van het team is, of dat het onderzoek van Harry wordt afgewacht om te kijken waar 
de gelden werkdrukverlaging naar toe gaat. 

- Arjen maakt afspraak met Pauline, Lotte en Michiel om het werkverdelingsplan te 
bespreken.  

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

- Pakket rookvrije school: Cindy 
- Lotte vraagt binnen de werkgroep nieuw meubilair of het mogelijk is om schotten mee te 

nemen in de begroting en Lotte kijkt wat de mogelijkheden hiertoe zijn. 
- Pauline overlegd met Kirsten dat zij moet communiceren naar het team dat er een 

vacature binnen de GMR is.  
- Arjen zet de vacature GMR als agenda punt op het volgende teamoverleg.  

 
 
Volgende vergadering:  
Gelden werkdrukverlichting 
 


