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Notulen Medezeggenschapsraad 

21.11.2017 

Aanwezig: Lisette, Bram, Janneke, Birgit, Maicke en Stefan (gedeeltelijk, i.v.m. bijeenkomst met RVT) 

Afwezig: Bart 

 

1. Stand van zaken GMR  (laatste bijeenkomst 12.10.2017)  

Vragen vanuit de GMR…  

* 5 gelijke dagen model, leeft dit op DeBrug (ouders/lkr/directie)?  

Op dit moment leeft dit niet bij ons op De Brug, zowel bij OMR als bij PMR niet. 

We vinden het echter wel belangrijk dat dit een schoolbesluit is en niet een besluit van de 

stichting. De kwestie verdient wel  meer onderzoek, daarom willen we het meenemen in het 

oudertevredenheidsonderzoek.  Belang van kind, zeer zeker voorop… 

* identiteit/diversiteit van scholen in Westervoort (visie van ouders/lkr/directie voor bijeenkomst  

met Raad van toezicht)  

 Onze essentie is goed onderwijs! Profilering dmv Engels. 

Geef de scholen de ruimte om te zijn wie ze zijn.  

Levensbeschouwelijke identiteit wel uitdragen, zeer zeker niet opleggen. 

 

2. Goedkeuren notulen, van de vergadering van 03.10.2017, voor op de website 

Akkoord! 

  

3. Mededelingen directie  

- Oktobertelling 

- CONCEPT begroting materiële instandhouding (eerste versie CABO)  

Investeringen; nieuwe taalmethode (op papier of digitaal), geld voor hoogbegaafdheid, 

voor Engels, Explorerkast, waterpartij, zonnewering trappenhuis, meubilair  en ICT. 

VRAAG: waarom heeft De Brug  zo’n hoog eigen vermogen? Tip;  weerstandsvermogen 

laten uitrekenen voor De Brug door de CABO/Robert..    

- les van CMK-docent Caroline Jansen 

OB – Engels, MB – taal, BB - WO 

- kindgesprek -> diagnostisch rekengesprek 

- Staking 

Brief van bestuurder in nieuwsbrief. Staken is een recht geen plicht, leerkrachten willen 

nu doorzetten…!  
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- Laatste nieuws rondom IKC 

Leuke opening, nu echt aan de slag. Denk aan samen een studiedag houden, samen 

inhoud geven aan de nieuwsbrief, etc.  

- Laatste nieuws noodvoorziening 

Buren zijn heel realistisch, geen enkele weerstand. 

Enkele bomen rooien en schuur verplaatsen is noodzakelijk. 

De week voor de kerst wordt de voorziening geplaatst en ingericht, na de kerstvakantie 

starten we met 4 kleutergroepen en krijgt groep 3 les in de noodvoorziening.  

 

4. Wat verder ter tafel komt 

* Nieuw reglement MR schoolspecifiek maken 

Achteraf vaststellen dat iets ‘onder embargo” is, is in tijden van crisis niet praktisch, daarom 

aanpassen in ons reglement in vooraf!  

* idee: tentoonstelling atelier combineren met halviering 

* sociaalmedia… Op school jaarlijks week van de Mediawijsheid! Maar, toch is en blijft het 

onrustig op de groepsapp die enkele klassen (buiten school om) hebben opgericht. Naast kinderen 

onderwijzen is het misschien ook een goed plan om ouders te informeren dmv een gastspreker. 

De MR zou dit wel willen bekostigen. 

 

5. Rondvraag 

Prijs voor schoolshirtjes nog niet bekend! 

 

6. Sluiting 21.45 uur 

 

ACTIELIJST: 

 

Wie Wat Wanneer 

Stefan en MR-leden, onder 

leiding van Janneke 

A4-tje over onze kijk op 

identiteit/diversiteit  

Voor 23.01.18 

Stefan Meerjaren begrotingsplan 

doorsturen 

Binnenkort 

Bram TIP… n.a.v. nieuwe schoolgids  

-> MailChimp 

x 

Stefan Waarom zijn de kosten voor 

onze abonnementen zo 

explosief gestegen?  

Binnenkort even induiken 

Maicke Berekening 

weerstandsvermogen voor De 

Brug. 

Robert mailen 
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Janneke Informeren naar die ene leuke 

‘sociaalmedia gastspreker’ 

Binnenkort 

Janneke Navragen bij OR hoe 5-gelijke 

dagen model ligt 

Binnenkort 

Op MR-agenda Ouderparticipatie  

(IDEE: avond met OR/MR) 

Volgende agenda 

 


