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Notulen MR 09.01.2018 

Aanwezig: Stefan, Janneke, Bart, Bram, Lisette en Maicke  

Afwezig: x  

1. Stand van zaken GMR  (laatste bijeenkomst 27.11.2017) 

-> o.a. vacature oudergeleding GMR – per direct! 

Vacature (G)MR vrijdag in INFO, reacties via mailadres Maicke  binnen twee weken naar Bram!  

Eerstvolgende MR-bijeenkomst kiezen we de meest geschikte kandidaat.  

Janneke neemt contact op met Sahar, om uit te leggen hoe en wat. 

2. Goedkeuren notulen, van de vergadering van 21.11.2017, voor op de website 

Goedgekeurd. 

3. Mededelingen directie  

- Inhoud studiedag 6 december; R&W en coöperatieve werkvormen 

Studiedag ochenddeel door Marcia (gedragsspecialist) verzorgd, middagdeel in bouwen uiteen om 

coöperatieve werkvormen bovenbouw te gaan implementeren en doelgericht spel in hoeken voor de 

onderbouw. De middag werd verzorgd door een externe expert (zowel coöperatief als spel in hoeken). 

 

Rots en watertraject blijven we voorlopig doen op de manier zoals we dit nu ook doen. De 

gedragsspecialist geeft de rots en water lessen in alle groepen. De leerkrachten nemen met hun groep 

deel en leren ook ‘de taal’ van rots en water spreken. M.n voor conflictsituaties e.d. op het schoolplein 

is dat heel belangrijk. 

Het idee is om, naast Marcia, nog iemand op te leiden tot R&W specialist, dit om de kwetsbaarheid van 

onze organisatie te verkleinen. We vinden het wel belangrijk dat een gespecialiseerd leerkracht deze 

training geeft, om het juiste effect te genereren. 

 

- Begroting (n.a.v. actielijst vorige bijeenkomst) 

Schoonmaakkosten gaan omhoog i.v.m. noodlokaal, ongeveer 1000 euro per jaar. 

Doordat het abonnement van 123Zing dit jaar anders geboekt is (op abonnementen en vakliteratuur),  

vallen die kosten op (hoger begroot bedrag op die post). 

 

We bespreken de laatste mail van Bram naar Stefan. N.a.v. die mail: 

-Stefan geeft aan dat de kritische noot rondom de afschrijvingen ICT klopt. Stefan heeft nog eens 

kritisch gekeken naar het MIP en deze aangepast met vervangingsinvesteringen voor digitale borden. 

Deze zijn de komende jaren boekhoudkundig afgeschreven. Die vervangingen stonden nog niet 

opgenomen.  

-Financiële kaders/jaarverslag bestuur. Er blijven vragen open rondom de zogenaamde risico’s die er 

zouden zijn voor onze stichting en scholen die nog niet naar voldoening beantwoord zijn. Waarom 

heeft onze stichting (inclusief de reserves van onze scholen) zoveel eigen vermogen, Bram zou over 

bovenstaande graag een keer sparren met bijv. Ilona van  de GMR.   

NB de bijeenkomst GMR waar deze financiële vragen ook gesteld zouden kunnen worden gaat niet 

door i.v.m. het plotseling uitvallen van de controller. 

 

- Alternatief oudertevredenheidsonderzoeken i.c.m. ouderbetrokkenheid 3.0 (zie bijlage) 

Algemene thema’s  zijn al vastgesteld. Wat zouden wij nog willen…  

IDEEEN; faciliteiten, sport en spel, Engels, schooltijden/ 5-gelijke dagen model. 

 Tip; in het kader van ouderbetrokkenheid. Gebruik hiervoor ook de participatieladder.    

- Laatste nieuws rondom IKC ontwikkeling 

Nieuwe website gaat eind januari de lucht in, met o.a. een schooldeel en een  opvangdeel. 
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Stefan neemt heel langzaam aan ook de peuterspeelzaal onder zijn hoede. 

- Laatste nieuws rondom noodvoorziening 

Neem gerust een kijkje. 

4. Wat verder ter tafel komt 

 IKC-raad. Margriet wil eventueel een toelichting komen geven over 

mogelijkheden, plannen? 

www.voo.nl/nieuws/handreiking-medezeggenschap-ikc 

Stefan nodigt Margriet uit om aan te schuiven bij een van onze bijeenkomsten.  

 Gastspreker (n.a.v. mail Janneke) 

Janneke doet navraag over de kosten.  

Uitnodiging voor deze gastspreker liever niet digitaal versturen, maar op papier. 

 Ouderparticipatie, avond met OR/MR???  

(n.a.v. actielijst vorige bijeenkomst) 

Dit sluit goed aan bij de panelgesprekken die in het eerste kwartaal van 2018 zullen plaatsvinden.  

5. Rondvraag 

- kosten schoolshirts 

Stefan vraagt dit even na. 

- waarom 2 jaarlijks een kamp met groep 7 en 8, i.p.v. jaarlijks met alleen groep 8?  

Ook dit vraagt Stefan even na. 

Vanuit ouders komt ook het signaal naar voren, dat een andere kamplocatie ook denkbaar is. 

6. Sluiting   

ACTIELIJST: 

Wie Wat Wanneer 

Maicke Stukje aanleveren voor de INFO 

rondom de vacature voor de 

(G)MR 

Voor a.s. vrijdag 

Janneke Contact leggen met Sahar en 

informeren hoe en wat… 

Binnenkort 

MR Kiezen van nieuw (G)MR-lid 27 Februari  

Maicke Mailadres Ilona doorgeven aan 

Bram, ivm vragen over de 

begroting van De Brug/de stichting 

Binnenkort 

Stefan Margriet uitnodigen voor een van 

onze bijeenkomsten om ons te 

informeren over het reilen en 

zeilen van een IKC-raad  

Binnenkort 

Janneke Offerte aanvragen bij de 

gastspreker 

Binnenkort 

Stefan Navragen onkosten schoolshirts Binnenkort 

Stefan Navragen waarom er destijds voor 

gekozen is om 2-jaarlijks op kamp 

te gaan met groep 7 en 8, i.p.v. 

Binnenkort 

http://www.voo.nl/nieuws/handreiking-medezeggenschap-ikc
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jaarlijks met groep 8.  

 

 


