
Notulen MR dinsdag 11 februari 2020 

 

Technieklokaal 17.00 - 18.30 

Opening: 17.07  

Voorzitter: Pauline 

Aanwezig: Lotte, Pauline, Marco, Cindy, Alex  

17.00 - 18.00 met Arjen 

 

 

Rondvraag: 

 

Stand van zaken Harry: Harry is voorlopig afwezig.  

 

Notulen 19 november 2019 + notulen 14 januari 2020: 

 

19 november: goedgekeurd  

14 januari: goedgekeurd  

 

Vanuit directie: 

- Ter info: Arjen heeft een mail van een architect (school opknappen/ aanpassen)  gestuurd 

naar MR mail, volgende vergadering gaan we het over dit punt hebben  

 

- Stakingsgelden: waar gaan we het geld van de stakingen voor gebruiken? Idee: technolab. 

Overgebleven stakingsgelden zijn rond de €1800. Eventueel kan de rest worden aangevuld 

met cultuurgelden. Arjen zoekt de factuur van technolab van vorig jaar op, Alex legt contact 

met technolab. MR is het met dit idee eens. Het team wordt nadat informatie is opgezocht 

geïnformeerd over het idee 'technolab'.  

 

- Stand van zaken samenwerking Orion – de Brug: Er zijn op Orion en de Brug interviews 

afgenomen. 10 februari is er een bijeenkomst geweest met Orion en de Brug. Er is wat data 

bekend uit de schoolgidsen, dit is in kaart gebracht. Er zijn vier scenario's bedacht wat 

betreft samenwerking tussen Orion en de Brug: 

1. Twee directeuren 

2. Twee directeuren met samenwerkingsoverdracht  

3. Twee directeuren vormen samen MT. Portefeuilleverdeling 

4. Eén directeur en twee locatieleiders  

Voor- en nadelen van de vier scenario's zijn besproken binnen de adviesgroep. De 

adviesgroep gaat hier in maart opnieuw over in gesprek. Arjen houdt de MR op de hoogte 

van de ontwikkelingen. Pauline zoekt uit hoe Orion eruitziet.  

 

 

- Inventarisatie formatiewensen: Het team is gemaild met vragen over de individuele wensen 

schooljaar 2019/2020. Arjen brengt wensen vanuit het team in kaart en kijkt wat hierin 

mogelijk is. Meer informatie over de wensen en mogelijkheden op volgende vergadering. 

Wanneer het plan werkverdelingsplan er ligt, heeft PMR instemmingsrecht, OMR heeft 

adviesrecht.   

 



- Stand van zaken parkeren: er is een parkeerprobleem op school. Een slagboom is besproken. 

Arjen zou gesprek hebben met iemand van de gemeente over de mogelijkheden om het 

parkeerprobleem op te lossen. Betaald parkeren is niet handig, want de school zou maar 

twee parkeervergunningen krijgen. Arjen heeft iemand van PROO Leiden gemaild, Sjoerd 

van PROO Leiden heeft punt 'parkeren' nog niet ingebracht bij de gemeente. Zo lang er geen 

betaald parkeren is, wordt er niet gehandhaafd. Samen met SCOL wordt er met de 

gemeente Leiden besproken wat de mogelijkheden zijn. De veiligheid wordt hierin ook 

meegenomen. Als de veiligheid in gevaar komt, wil Arjen de vrachtwagenmeneer 

aanspreken. Arjen wordt aangesproken als het een gevaar is, dan spreekt Arjen de eigenaar 

van de vrachtwagen aan. Wellicht dat de MR een brief kan schrijven over de veiligheid met 

betrekking tot parkeren.  

 

- Rookbeleid: het schoolterrein is rookvrij. Dit wordt nog niet altijd nageleefd. Arjen 

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

Eventueel via hartstichting vragen of tegels gesponsord kunnen worden.  

 

- Tussenevaluatie organisatiemodel: er zijn 11 reacties tot nu toe. Voor 17 februari moeten de 

reacties binnen zijn. Er bestaat wat onduidelijkheid over twee vragen. Er wordt een 

reminder voor het invullen van forms gestuurd door Arjen met daarin uitleg over de vragen.  

 

- Stand van zaken plan van aanpak Arbo/ RI&E: van de werkgroep vult iedereen een 

prioriteitenlijst in, naar aanleiding van de evaluatie van de Arbo/RI&E. Zaken die prioriteit 

hebben worden opgepakt, met PROO of met de gemeente.  

 

- Visuals Wc's: er is een mail gestuurd, naar aanleiding van wat besloten is door de werkgroep 

Wc's. Hier is nog geen terugkoppeling op. Wordt vervolgd. WC-rolhouders zijn opgehangen!  

 

Milieubewustheid op school: 

 

Naar aanleiding van mail Marco: het is erg duur.  Het was een mooi initiatief, maar op dit moment 

gaan wij hier als MR niets mee doen.  

 

Reacties MR-jaarverslag: 

 

Op- en aanmerkingen zijn in het jaarverslag geschreven. Arjen heeft dit verslag gekregen en gaat 

hiernaar kijken. Een aantal op- en aanmerkingen zijn besproken.  Ook reacties geven als het 

jaarverslag goed is gekeurd.  

 

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: 

Di 15 oktober 

Di 19 november 

Di 14 januari  

Di 11 februari 

Di 31 maart 

Di 19 mei 

Di 7 juli 

 

 


