Notulen MR dinsdag 14 januari 2020
Technieklokaal 17.00 - 18.30
Opening: 17.02
Voorzitter: Pauline
Aanwezig: Lotte, Pauline, Arjen, Alex, Marco, Cindy
17.00 - 18.00 met Arjen

Rondvraag:
-

Geen ingekomen stukken via de mailbox

Notulen 19 november 2019:
Notulen worden volgende keer bekeken. Verkeerde bijlage is gestuurd.

Vanuit directie:
-

Staking: iedereen die gereageerd heeft staat tot nu toe achter de staking. Er is gevraagd wie
op donderdag werkt. Twee onderwijsondersteuners hebben gezegd niet te staken op
donderdag. Op vrijdag werkt één onderwijsondersteuner die niet wil staken. Dat betekent
dat de school 30 en 31 januari staakt en dus dicht is.
Staken is een individueel recht. Ouders zouden het fijn vinden als een stakingsdag eerder
gecommuniceerd kan worden, zodat ouders opvang voor hun kind kunnen regelen.

-

Stakingsmiddelen: Met Floris is overlegd wat er met het stakingsgeld (ingehouden geld van
stakend personeel) van een eerdere staking zou gebeuren. Er is een aantal opties genoemd.
Er is nooit een terugkoppeling geweest op dit punt. Het bedrag van het stakingsgeld is in de
begroting opgenomen, de MR gaat in overleg wat er met het geld gaat gebeuren. Punt komt
terug in de volgende vergadering.

-

Begroting: Begroting is als bijlage naar de MR-leden gestuurd. Voor de begroting neem je de
leerling prognose, 9 groepen zitten op de laagste bekostiging, de sloep zit op de hoogste
bekostiging. Het bedrag wat school krijgt, komt van twee kanten. De overheid en het
samenwerkingsverband. Stand van zaken met de begroting op dit moment. De Brug loopt
samen met een andere PROO-school in de plus.
Stand van zaken meubilair: nieuw meubilair is meegenomen in de begroting. In 20 jaar wordt
het meubilair afgeschreven, dit wordt jaarlijks in de begroting berekend. De begroting moet
nog langs de GMR voor goedkeuring, daarna moet de begroting via de raad van toezicht
(waarschijnlijk 3 á 4 weken), daarna kan de bestelling geplaatst worden.
Wc's zijn klaar, de Visuals zijn uitgekozen. Deze worden nog opgehangen. De vloeren van de
school zijn gedaan en de school is in de vakantie geverfd. Er wordt met een architect
gesproken om voor iedere bouw en kamer te regelen en om te kijken hoe de school verder
opgeknapt kan worden (plafonds, muren etc.)

-

Jaarverslag: Duidelijk jaarverslag, wordt verderop in de vergadering besproken.

-

Onderzoek De Brug – Orion: Samen met Orion is met de Brug een eerste overleg geweest,
waarin de wens is besproken om samen verder te gaan. Een aantal collega's van Orion en de
Brug gaat samen kijken naar wat de wensen en mogelijkheden zijn. De huidige directeur van
Orion stopt per augustus 2020. Dit is een gelegenheid om te kijken wat de mogelijkheden
zijn qua samenwerking tussen Orion en de Brug. Er wordt een verhaal gemaakt met daarin
een aantal scenario's, er wordt gekeken naar de mogelijkheden en hoe deze gerealiseerd
kan worden. De MR zal tegen de tijd dat er verandering komt, om instemming worden
gevraagd.

-

Mail Guillaume vorig MR-overleg: Guillaume vroeg om input voor de GMR vanuit de MR. Er
is door de MR teruggemaild naar Guillaume.

-

Binnenboord – inventarisatie wensen formatie 2020/2021 architect en visie aanpassingen
gebouw: Binnenkort gaat de mail 'wensen' uit naar het personeel, er wordt gevraagd om
input vanuit het personeel om het nieuwe werkverdelingsplan te kunnen maken. Er is
gekeken hoe een specialistische zorg- onderwijscombinatie te realiseren. De stekker is er op
dit moment uit dit project uitgetrokken. Het inkoopbeleid vanuit de gemeente is op dit
moment onduidelijk.

Milieubewustheid op school:
Marco heeft op internet gelezen over groene scholen en hoe je een groene vlag kunt verdienen als
milieubewuste school. Op het dak van de school liggen zonnepanelen. Marco mailt de leden van de
MR over 'groene vlag' en groene school naar leden MR.

Pilot klassenouder:
Cindy vroeg zich af hoe de pilot klassenouder loopt. De Zilvervloot doet nu mee met de pilot
klassenouder. Op dit moment is de Zilvervloot een klas met veel enthousiaste ouders. Vier of vijf
ouders hebben nu gereageerd om klassenouder te worden. Er is nu één actie in de klas geweest.
Tijdens de eerste evaluatie is besproken dat het niet de bedoeling is dat ouders op school komen
lezen, dit vanwege de doelgroep hier op school. In het nieuwe werkverdelingsplan staat dat iedere
bouw een onderwijsassistent heeft, de onderwijsassistent pakt ook taken als lezen op.

Stand van zaken parkeren:
Nog niets veranderd. Blijft een agendapunt.

Jaarverslag bespreken:
MR mag adviesrecht geven op het jaarverslag. De leden van de MR lezen het jaarverslag en
bespreken via de WhatsApp (uiterlijk 31 januari) op- en aanmerkingen over het jaarverslag.

Wat doen leerkrachten op een studiedag:
Lotte zet voorafgaand aan een studiedag op basisonline wat leerkrachten doen op een studiedag

Afspraken:
-

Arjen communiceert naar ouders via de nieuwsbrief dat de brug onder schooltijd rookvrij is
Arjen reageert op mail Harry maandag 4 november 2019
Marco mailt over 'groene school' en milieubewust op school naar leden MR
Alex vraagt aan Arjen of hij 'degene met de vrachtwagen' kan aanspreken
Lotte zet voorafgaand aan een studiedag op basisonline wat leerkrachten doen op een
studiedag

Volgende vergadering:
-

Stakingsmiddelen
Stand van zaken samenwerking Orion – de Brug
Inventarisatie formatiewensen
Stand van zaken parkeren
Reacties jaarverslag

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

