
Verslag	  MR	  vergadering	  Jenaplan	  de	  Brug	  31-‐03-‐2017	  
	  
Aanwezig:	  Jessica	  Geldof,	  Marije	  Vernooij,	  Bram	  van	  Bergen,	  Aukje	  Menger	  
	  
Agenda:	  

1. Welkom	  
2. Terugblik	  vorige	  vergadering	  en	  afgelopen	  periode	  
3. Binnengekomen	  stukken	  en	  losse	  punten	  

-‐Brug	  app	  
-‐Communicatie	  plan	  
-‐Protocol	  OR	  begroting	  &	  besteding	  OR	  begroting	  reserve	  
-‐Mix	  in	  de	  klas	  en	  daarbuiten	  
-‐contact	  OR	  

4. MR	  mail	  
5. Vergader	  agenda/	  planning	  
6. Rondvraag	  
7. WVTTK	  

	  
2.	  Terugblik:	  Het	  is	  lastig	  geweest	  om	  tot	  deze	  vergaderdatum	  gekomen,	  na	  het	  uitvallen	  van	  de	  
eerder	  geplande	  datum	  in	  maart.	  Dat	  vinden	  we	  allemaal	  vervelend.	  We	  gaan	  ervan	  uit	  dat	  we	  dit	  
schooljaar	  nog	  1	  x	  een	  MR	  vergadering	  hebben	  met	  schoolleiding.	  Die	  vergadering	  plannen	  we	  op	  het	  
moment	  dat	  we	  input	  kunnen	  geven	  t.b.v.	  het	  formatieplan.	  	  
	  
ACTIE:	  Marije	  bespreekt	  met	  Frans	  wanneer	  de	  input	  voor	  het	  formatieplan	  vanuit	  de	  MR	  nodig	  is	  en	  
rondom	  die	  datum	  plannen	  we	  de	  volgende	  MR	  vergadering.	  	  
	  
Met	  het	  vertrek	  van	  Tessa	  Hilderink	  uit	  het	  team	  van	  de	  Brug	  is	  voor	  de	  periode	  van	  dit	  schooljaar	  
een	  vervanger	  vanuit	  het	  team	  nodig.	  Irene	  of	  Hedwig	  zal	  deze	  rol	  op	  zich	  nemen,	  afhankelijk	  van	  de	  
beschikbaarheid	  op	  de	  nog	  te	  plannen	  datum	  voor	  het	  komende	  MR	  overleg.	  	  
	  
3.	  Brug	  app:	  er	  is	  vanuit	  het	  team	  en	  vanuit	  ouders	  behoefte	  aan	  snellere	  en	  laagdrempelige	  
informatie	  uitwisseling.	  In	  dit	  kader	  is	  er	  door	  Marije	  een	  proef	  gaande	  met	  de	  app	  Parro.	  Deze	  app	  
biedt	  niet	  alle	  mogelijkheden	  die	  gewenst	  zijn.	  Daarom	  is	  er	  door	  de	  schoolleiding	  een	  verkennend	  
gesprek	  aangegaan	  met	  de	  ontwikkelaar	  van	  een	  andere	  schoolapp.	  Afhankelijk	  van	  de	  investering	  
die	  dit	  vraagt	  en	  de	  mogelijkheden	  die	  de	  app	  biedt,	  is	  het	  mogelijk	  dat	  deze	  app	  vanaf	  het	  volgende	  
schooljaar	  al	  draait.	  De	  MR	  is	  enthousiast	  over	  deze	  toevoeging	  op	  de	  huidige	  
informatievoorzieningen.	  
	  
Communicatieplan:	  De	  MR	  merkt	  op	  dat	  de	  in	  het	  communicatieplan	  vastgelegde	  focus	  om	  
informatie	  hoofdzakelijk	  op	  de	  website	  te	  verstrekken	  momenteel	  lijkt	  verschoven	  naar	  informatie	  
via	  de	  nieuwsbrief	  per	  mail	  en	  via	  de	  prikborden	  bij	  de	  klas.	  Reden	  hiervoor	  is	  dat	  de	  website	  door	  
veel	  ouders	  niet	  wordt	  bezocht.	  De	  eerder	  genoemde	  app	  kan	  de	  informatievoorziening	  
vergemakkelijken.	  
	  
Protocol	  OR	  begroting	  &	  besteding	  OR	  begroting	  reserve:	  Tijdens	  de	  vorige	  MR	  vergadering	  kwam	  
de	  besteding	  van	  de	  reserve	  vanuit	  de	  OR	  begroting	  te	  sprake.	  Het	  gedeelte	  van	  de	  ouderbijdrage	  
data	  an	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  overblijft,	  gaat	  in	  een	  reserve	  op	  de	  begroting.	  Het	  gedeelte	  van	  deze	  
reserve	  dat	  boven	  het	  bedrag	  van	  3500	  euro	  uitkomt,	  wordt	  besteed	  aan	  extra	  activiteiten	  of	  
aanvullende	  middelen	  die	  niet	  vanuit	  de	  ‘lump	  sum’	  bekostigd	  worden.	  De	  MR	  behoort	  instemming	  
te	  geven	  op	  de	  besteding	  van	  deze	  reserve.	  Dit	  jaar	  is	  dit	  proces	  niet	  volgens	  protocol	  verlopen	  en	  
heeft	  de	  MR	  achteraf	  goedkeuring	  gegeven.	  We	  zullen	  dit	  process	  volgend	  schooljaar	  nauwkeurig	  
volgen.	  



	  
	  
	  
Mix	  in	  de	  klas	  en	  daarbuiten:	  De	  MR	  heeft	  enige	  tijd	  geleden	  een	  mail	  van	  een	  aantal	  ouders	  
ontvangen	  rondom	  ‘mix	  in	  de	  klas	  en	  daarbuiten’.	  Strekking	  van	  deze	  mail	  is	  dat	  er	  door	  een	  aantal	  
ouders	  de	  behoefte	  wordt	  gesignaleerd	  aan	  meer	  ‘homogene’	  momenten	  voor	  de	  kinderen	  uit	  
verschillende	  stamgroepen	  met	  hun	  leeftijdsgenoten	  uit	  andere	  stamgroepen.	  	  
ACTIE:	  Marije	  brengt	  de	  vraag	  in	  in	  het	  team	  en	  in	  de	  bouwoverleggen	  ‘welke	  mogelijkheden	  zien	  
jullie	  voor	  meer	  homogene	  momenten?’	  
ACTIE:	  Bram	  stuurt	  een	  mail	  aan	  Miranda	  met	  de	  vraag	  om	  door	  de	  klassenouders	  te	  laten	  
inventariseren	  hoe	  breed	  de	  behoefte	  aan	  meer	  homogene	  momenten	  leeft	  onder	  de	  ouders.	  
	  
-‐contact	  OR:	  We	  spreken	  af	  dat	  we	  na	  de	  komende	  MR	  vergadering	  een	  afspraak	  voor	  kennismaken	  
en	  bijpraten	  met	  de	  OR	  leden	  maken,	  zodat	  we	  beter	  van	  elkaars	  bezigheden	  op	  de	  hoogte	  zijn.	  
	  
4.	  MR	  mail:	  Er	  blijken	  2	  mailadressen	  van	  de	  MR	  in	  omloop	  te	  zijn;	  MR@jenaplandebrug.nl	  en	  
MRdebrug@gmail.com.	  Dit	  laatste	  adres	  is	  niet	  door	  1	  van	  de	  leden	  in	  beheer	  en	  wordt	  vanaf	  nu	  niet	  
meer	  gebruikt.	  contact	  met	  de	  MR	  verloopt	  via	  het	  mailadres	  MR@jenaplandebrug.nl.	  De	  
inloggegevens	  hiervoor	  hebben	  we	  gedeeld.	  
	  
ACTIE:	  ieder	  van	  de	  MR	  leden	  checkt	  regelmatig	  de	  MR	  mailbox	  MR@jenaplandebrug.nl	  en	  
beantwoord	  eventueel	  ingekomen	  mail	  die	  hierin	  staat.	  
	  
5.	  Agenda/	  planning:	  de	  jaarplanning	  met	  thema’s	  is	  door	  Jessica	  gemaild	  na	  de	  vorige	  vergadering.	  
Voor	  het	  komende	  schooljaar	  maken	  we	  een	  jaarplanning	  met	  vergaderdata,	  zodat	  we	  niet	  voor	  
iedere	  vergadering	  opnieuw	  naar	  data	  hoeven	  te	  zoeken	  en	  de	  planning	  ruim	  van	  tevoren	  bekend	  is.	  	  
	  
6.	  Rondvraag	  &	  wvttk:	  tijdens	  de	  vorige	  MR	  vergadering	  hebben	  we	  kort	  gesproken	  over	  de	  
werkdruk	  in	  het	  team.	  Begin	  van	  dit	  jaar	  is	  ere	  en	  enquête	  onder	  de	  teamleden	  gehouden	  waarin	  
onder	  andere	  de	  werkdruk	  een	  onderwerp	  was.	  De	  MR	  wil	  graag	  meer	  inzicht	  in	  de	  werkdruk	  van	  het	  



team	  en	  de	  verschillende	  factoren	  die	  hierin	  een	  rol	  spelen,	  zodat	  we	  kunnen	  bespreken	  op	  welke	  
manieren	  hier	  eventueel	  verbetering	  in	  mogelijk	  is.	  Hierover	  gaan	  we	  graag	  met	  de	  schoolleiding	  in	  
gesprek	  tijdens	  een	  komend	  overleg.	  
ACTIE:	  We	  vragen	  de	  resultaten	  van	  de	  gehouden	  enquete	  op	  bij	  de	  schoolleiding	  
ACTIE:	  We	  agenderen	  het	  onderwerp	  ‘werkdruk	  in	  het	  team’	  voor	  het	  komende	  MR	  overleg	  met	  
schoolleiding	  om	  te	  horen	  hoe	  de	  stand	  van	  zaken	  is	  en	  mee	  te	  denken	  over	  mogelijke	  factoren	  en	  
hulpbronnen.	  
	  
Webtekst:	  
MR	  vergadering	  31	  maart	  2017	  
Jessica,	  Bram,	  Aukje	  en	  Marije	  kwamen	  op	  31	  maart	  bij	  elkaar	  voor	  het	  MR	  overleg.	  Deze	  keer	  
hadden	  we	  een	  overleg	  zonder	  schoolleiding.	  De	  belangrijkste	  onderwerpen	  waren:	  

• de	  mogelijkheid	  voor	  een	  ‘brug	  app’	  die	  onderzocht	  wordt;	  een	  handige	  app	  waarin	  op	  snelle	  
en	  gemakkelijke	  manier	  informatie	  gedeeld	  kan	  worden	  over	  het	  reilen	  en	  zeilen	  op	  school	  
en	  in	  de	  klas.	  De	  MR	  is	  hier	  enthousiast	  over!	  	  

• door	  een	  aantal	  ouders	  is	  aan	  de	  MR	  het	  signaal	  gegeven	  dat	  de	  behoefte	  leeft	  aan	  meer	  
‘homogene	  momenten’;	  momenten	  waarop	  kinderen	  over	  de	  grenzen	  van	  hun	  stamgroep	  
heen	  met	  leeftijdsgenootjes	  op	  kunnen	  trekken.	  De	  MR	  onderzoekt	  hoe	  breedt	  deze	  
behoefte	  door	  ouders	  wordt	  gezien	  en	  bespreekt	  dit	  met	  de	  schoolleiding.	  	  

• Er	  blijken	  2	  mailadressen	  van	  de	  MR	  in	  omloop	  te	  zijn:	  MR@jenaplandebrug.nl	  en	  
MRdebrug@gmail.com.	  Het	  gmail	  account	  wordt	  niet	  door	  een	  van	  de	  huidige	  MR	  leden	  
beheerd	  en	  zullen	  we	  niet	  meer	  gebruiken.	  Heb	  je	  een	  vraag	  of	  bijdrage	  voor	  de	  MR,	  mail	  
dan	  dus	  naar	  MR@jenaplandebrug.nl.	  Je	  kunt	  natuurlijk	  ook	  altijd	  een	  van	  de	  MR	  leden	  
aanspreken	  ☺	  

• Het	  volgende	  MR	  overleg	  zullen	  de	  onderwerpen	  ‘homogene	  momenten’,	  ‘werkdruk	  in	  het	  
team’	  en	  ‘input	  voor	  het	  formatieplan	  2017-‐2018’	  op	  de	  agenda	  staan.	  De	  datum	  voor	  dit	  
overleg	  plannen	  we	  in	  overleg	  met	  de	  schoolleiding	  in	  en	  zal	  vermoedelijk	  in	  mei	  zijn.	  

Zo	  zijn	  jullie	  weer	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  MR	  ontwikkelingen.	  Heb	  je	  een	  vraag	  of	  wil	  je	  reageren,	  mail	  
dan	  naar	  MR@jenaplandebrug.nl	  of	  spreek	  een	  van	  de	  MR	  leden	  	  (Jessica	  Geldof,	  Bram	  van	  Bergen,	  
Marije	  Vernooij	  of	  Aukje	  Menger)	  aan.	  	  
	  
	  


