
MR vergadering notulen donderdag 23-6-2022  

 

Aanwezig via Teams: Mark Bot, Maranka Willems, Martin Steeman, Yvonne Rozeman, Anne-Roos 

Mulder, Mariska Veldt  

 

Afwezig: Esther Vader, Corinne van Leeuwen, Joka Maussen  

 

Opening  

Yvonne en Anne- Roos stellen zich voor.  

 

Notulen  

MR leden hebben geen toets en trendanalyse overzicht gehad vooraf, waardoor er geen 

voorbereidingsmogelijkheden zijn geweest. Hierdoor is er minder kans om vragen te stellen. Er 

wordt aangegeven dat dit bij andere scholen ook niet gebruikelijk is.  

 

Huidige stand van zaken  

Tijdelijke directeur geeft aan dat ze sinds de meivakantie bij de brug werkzaam is. Ze geniet van de 

dag per week dat ze aanwezig is. Nieuwe tijdelijke directeur (vanaf sept 2022) is ook aanwezig 

geweest bij 1 van de studiedagen. Tijdens de studiedagen hebben ze het gehad over oa de formatie. 

Er wordt gevraagd naar de stand van zaken mbt Corona. Er zijn momenteel 2 collega’s die positief 

getest zijn, dit is opgevangen. Er komen nu geen corona regels. Directeur geeft haar complimenten 

aan het team. Ze zetten de schouders eronder.  

 

Formatie  

Er wordt gevraagd of er specifieke redenen zijn waarom veel personeel de brug snel verlaat? Dit 

geldt niet alleen voor nieuwe leerkrachten, maar ook voor directie; in de afgelopen 5-6 jaar zijn er nu 

5 directeuren geweest. Dit is niet goed voor de continuïteit.  

De huidige krappe arbeidsmarkt situatie is hier ook debet aan; personeel kan makkelijk ergens 

anders aan de slag als dat beter uitkomt (beter salaris, minder reistijd, etc). Het is goed dat we 

steeds op tijd vervanging hebben kunnen regelen (compliment aan het team), maar het verloop op 

de Brug lijkt wel hoog…. 

 

Er komt weer een derde kleutergroep en verder van alle groepen één. Volgende week gaat dit ook 

gecommuniceerd worden naar de ouders. 

 

groep 1&2 Angelique, Joka, Andrea, Kimberly  

groep 3 Anouk en Doreen  

groep 4 Rimke en Esther  

groep 5 Maranka 

groep 6 Sharena en eind stagiaire 

groep 7 Trudy en Liesbeth  

groep 8 Esther Hart + vakdocent gym  

 

Vakantierooster 

 –  

 

Tevredenheidsonderzoek  



Vanuit de stichting is er een tevredenheidsonderzoek gedaan school specifiek. Er is nog geen 

terugkoppeling van geweest. Volgende week de uitslag binnen, pas als de antwoorden op de open 

vragen beschikbaar zijn, dan zal dit verder besproken worden. Dit zal tijdens de vergader met de MR 

in september besproken worden. 

 

Pestlijsten  

Dit is besproken. Leerkracht heeft contact gehad met desbetreffende leerlingen.  

 

Begeleiding van leerlingen 

De MR heeft vernomen dat kinderen die weinig instructie nodig hebben op de gang zitten te werken 

en vraagt hierover uitleg. Kinderen gaan naar een plusklas op andere locatie. Kinderen werken soms 

op de gang omdat hier zelfstandig gewerkt kan worden en soms juist overlegd kan worden. Op de 

gang werken is op dat moment juist passend.  

 

Notulen GMR  

Vorige keer heel veel notulen in 1x gehad, maar nog niet van de laatste vergadering. Door de 

notulen heengelopen. Een opmerkingen: straks heeft de school € 600 reserve per leerling nodig. 

Directeur geeft hierover uitleg. Er wordt vanuit de overheid overgegaan naar een nieuw 

bekostigingssysteem dit gaat 1 febr. worden i.p.v. 1 oktober. In theorie zal dit gunstiger moeten zijn. 

Voor de brug is het geen probleem om dit te doen. De brug is door de fusie een relatief vermogende 

school.  

 

Rondvraag  

Vorige week heeft MR de Blosseraad bijgewoond dit willen ze samenvoegen tot 1 raad. Voorlopig 

betekent dit nog niks voor MR en OR. Maar als de Blosseraad goed functioneert zou dit 

samengevoegd kunnen worden. Wanneer in staat om beslissingen te kunnen nemen? Hier gaat over 

nagedacht worden MR moet hierover instemmen. Er zijn nog een aantal punten waar nog verder 

over nagedacht moet worden. Directeur: besluitvorming gaat momenteel over te veel schijven. Maar 

tegelijkertijd denk ik wel dat het goed is om kritisch te blijven.  

 

Directeur wordt bedankt voor afgelopen inval periode.  

 

Afsluiting 


