Medezeggenschapsraad (MR) Jenaplan de Brug
Notulen 10 juni 2021 - 20:00 uur – MS Teams
Aanwezig: Tara Vastenhout (P), Victor Beumer (O), Koen Nelissen (O/Sec), Sebastiaan ter Burg(O/Vz),
Jannetje Bisschop (directie), Annette Roest (Ouderraad (OR), agendapunt 2), Sanne Hirs(agendapunt
3)
Afwezig: Marije Vernooij (P)

1 Opening en vaststelling agenda
De volgorde van agenda is veranderd om zo de gasten als eerst het woord te geven. Er zijn geen
nieuwe agendapunten aangebracht.

2 Vrijwillige ouderbijdrage (Annette Roest, OR)
De ouderraad had een flinke reserve opgebouwd omdat geplande uitgaven niet doorgingen. De MR
had de OR gevraagd om een toelichting. Doel hiervan was ook om na te gaan of de ouderbijdrage
misschien naar beneden bijgesteld kan of moet worden.
Inmiddels heeft de ouderraad andere bestemmingen gevonden voor het geld dat nog beschikbaar
was. Annette heeft in detail uitgelegd welke bedragen over waren en hoe die nu besteed zijn. Zo is
er geïnvesteerd in gordijnen, een schuur en muziekinstrumenten. Vervolgens was nog steeds een
bedrag van €250 per bouw over die naar eigen inzicht uitgegeven kon worden. Dit geld is o.a.
uitgegeven aan het kamp en voorstellingen.
De plannen en bijbehorende begroting voor de ouderraad zijn nu nog lastig in te schatten i.v.m. de
huidige beperkingen.
Momenteel staan er nog vragen open over het onderhoud van voorzieningen die met middelen van
de ouderraad aangekocht zijn. Voorbeelden hiervan zijn de palen op de Kade waar schaduwdoeken
aan gehangen worden, deze zijn vervangen. Er is ook een speeltoestel (wipkip) dat ontmanteld
moete worden. De vraag is of dit vanuit OR budget moet. De OR heeft standaard een buffer van
€3500 die hiervoor ingezet zou kunnen worden, maar dan is de buffer weg.
Wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van speeltoestellen en andere lange termijn
investeringen, zoals de planning als de financiering, is nu nog onduidelijk. De OR pakt dit nog op, ook
met het oog op eventuele toekomstige aanschaf van speeltoestellen.

3 Schoolplan evalueren & jaarplan
Het schoolplan is een ambtelijk stuk en ook zo opgesteld. Het doel is niet om het document actief
met ouders te delen.
Sanne is kartrekker vanuit het team geweest. Zowel kinderen als ouders hebben over het schoolplan
meegedacht. Sommige stukken moeten nog ingevuld worden, zoals personeelsbeleid en een
samenvatting. Sanne heeft de kwaliteitskaarten en ambitiekaarten opgezet.
De bedoeling was om een kort schoolplan te maken, toch is het wat omvangrijker geworden. De
ambitie is wel om nog een samenvatting op hoofdlijnen te maken die gedeeld kan worden met
ouders.
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De kwaliteitskaarten en ambitiekaarten zijn al opgeknipt in 4 jaren. Per jaar kan gekeken worden wat
er gelukt is en wat niet. De ambities staan los van de leerling prognoses.
De MR heeft gevraagd op welke manier ouders in de plannen meegenomen kunnen worden, zpdat
het meer dan enkel een samenvatting van het stuk gedeeld wordt. Voorbeelden hiervan zijn
ouderavonden over de onderwerpen die in het plan staan. Hier zijn nog geen concrete plannen voor
activiteiten, maar die ambitie is er zeker.
Victor heeft uitgebreide notities gemaakt in het plan en deelt deze met Jannetje en Sanne.

4 Notulen vorige vergadering
De notulen van 22 april 2021 zijn akkoord zonder wijzigingen en worden gepubliceerd op de website.

5 Notulen GMR
Er zijn geen notulen van de GMR binnengekomen. De MR weet niet of de GMR intussen bij elkaar is
gekomen, normaliter hield Marije de MR hiervan op de hoogte. Sebastiaan gaat dit voor de volgende
vergadering na.

6 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

7 Mededelingen en actualiteit
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Alexandra uit de vlindertuin gaat verhuizen en heeft een nieuwe baan.
Marieke gaat met pensioen, zij neemt op 5 juli afscheid.
Marije is nog niet bevallen en Rens is nog geen vader geworden.
De directeur van de regenboog, Jeanine, komt 1 dag in de week ondersteunen. Zeer
waarschijnlijk gaat zij helpen met de verbouwing. Ook wordt gekeken of er uit het bestuur
iemand mee kan kijken met de verbouwing.
Groepsindeling en stamgroep leiding is een puzzel om rond te krijgen.
De NPO gelden komen eraan, de verdeling daarvan worden 24 juni besproken met het team.
Deze prioritering wordt voorgelegd aan de MR. Directie is druk met afronding van het jaar.
Er is in totaal maar één kleutergroep in quarantaine gegaan tot deze vergadering.
Vraag van Sebastiaan: de maatschappij gaat langzaam steeds meer open. De PO raad houdt
het protocol aan zoals het was. De Brug volgt dat protocol voorlopig nog, dit houdt onder
andere in:
a. mondkapjes bij wegbrengen,
b. ouders mogen de school niet in,
c. trakteren mag bijvoorbeeld nog niet,
d. haal en breng tijden worden ook nog tot het einde van het jaar gehandhaafd.
Mondkapjes voor bovenbouw worden maandag besproken. Voor ouders zal er geen
wijziging zijn tot het einde van dit schooljaar. Begin van het nieuwe schooljaar is een kans
om |(gefaseerd) weer meer open te gaan.

8 Huisvesting update
Marijke heeft terug moeten treden. Dat is jammer voor haar en het proces. Jannetje heeft geen
ruimte om dit erbij te nemen. Ze heeft contact met de verschillende groepen en houdt de deadlines
in de gaten. Vooralsnog gaat de school over met de herfstvakantie. Zie ook punt 4 bij de
mededelingen.
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9 Werkverdelingsplan vaststellen
Het werkverdelingsplan is bij vorige MR vergadering behandeld.

10 Managementplan
Het managementgesprek vindt volgende week woensdag plaats. Bij de volgende vergadering MR
vergadering wordt dit weer opgenomen op de agenda.

11 Schoolgids
Hedwig heeft enkele ouders bereid gevonden om te helpen met het herzien van de schoolgids. Eén
gaat redigeren, de andere gaat vormgeven. 21 juni is dit klaar en wordt het besproken. Voor 1 juli
wordt de nieuwe schoolgids vastgesteld.

12 Vergaderdata
Besloten is om dezelfde frequentie als dit jaar aan te houden. Er zal één extra vergadering
plaatsvinden voor de zomervakantie i.v.m. het schoolplan, de besteding van de NPO gelden en
managementgesprek. Deze vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 6 Juli om 20:00.

13 Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

14 Sluiting 21:42
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