MR vergadering
22 september 2021, MS Teams
Aanwezig: Anne Groen (PG), Jannetje Bisschop (directie), Koen Nelissen (OG), Victor Beumer (OG),
Sebastiaan ter Burg (VZ, OG, notulen)
1 Opening en vaststelling agenda
Er is een kleine wijziging in volgorde agenda, MR interne stukken worden naar achteren geschoven
zodat directie hier niet bij aanwezig hoeft te zijn.
2 Notulen vergadering 06-07-2021
De notulen zijn besproken en met kleine wijzigingen akkoord bevonden. N.a.v. de notulen wordt
medegedeeld dat het schoolplan goedgekeurd door het CvB. De evaluatie is gedaan en wordt
binnenkort met MR gedeeld zodra deze definitief is. Het jaarplan is in concept gedeeld met het
team. Jannetje zal ervoor zorgen dat de vastgestelde notulen worden gepubliceerd op de website
3 Notulen GMR
De agendabundel van de GMR is ontvangen. Dit zijn de notulen van 18 mei van de GMR. Voor de MR
zaten er geen direct relevante onderwerpen. De jaaragenda van de GMR is toegevoegd als bijlage
voor deze agenda, om zo te kunnen weten wanneer we stukken kunnen verwachten van de GMR.
4 Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel een mondelinge vraag van een ouder: hoe zit het nu met de
aanmelding van broertjes en zusjes. De ouder in kwestie kreeg een bericht dat het niet
gegarandeerd is een klein broertje of zusje ook naar de Brug kan. Dit is niet het geval. De gemeente
heeft aangegeven dat broertjes en zusjes een garantie van plaatsing hebben.
5 Mededelingen en actualiteit
De maatschappij gaat weer meer open na een periode van strenge lockdown door de
coronapandemie. Bij de kade zijn al meer plannen waarbij ouders meer de school in kunnen. Op de
kade worden dezelfde starttijden en ingangen gehanteerd die als maatregel ingevoerd waren. Op
één vaste dag per week mogen ouders hun kind, per kleurengroepje, in school wegbrengen. Dit blijft
tot de herfstvakantie zo en wordt komende vrijdag gecommuniceerd.
In geel is momenteel een coronona uitbraak. Bij de laan is nog de vraag hoe de verdeling gemaakt
wordt of en wanneer ouders die de klas in mogen met hun kind.

6 Huisvesting
Momenteel is de planning dat de verhuizing met de kerstvakantie plaats zal vinden. Marten
(directie) is hier druk mee bezig. Eind november zou de tweede Marnix opgeleverd moeten worden.
Er wordt veel gewerkt aan de inrichting van de Laan en er is veel contact met projectleiders. De
studiedagen zullen gepland worden rondom de verhuizing. De stamgroep ouders hebben ook al
gevraagd wanneer deze extra studiedagen zullen zijn, helaas is dat pas vlak voor de verhuizing
bekend.
7 Schoolbegroting
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. De begroting wordt wel al eerder
gedeeld met de MR.
7. 1 NPO Gelden
N.a.v. de schoolbegroting is gesproken over de nieuwe verdeling van de NPO gelden. De wijzigingen
in de bestedingen in de NPO gelden zijn aangegeven ten opzichte van de eerdere plannen die in Juni
2021 zijn besproken. Niet alle plannen die in juni zijn gemaakt kunnen worden gerealiseerd ivm
oormerken van de NPO gelden. De aangepaste plannen zijn toegelicht en besproken. Mogelijk zijn
andere wijzigingen nog nodig aan de bestedingen, die zullen dan gedeeld worden. Op PCOU-niveau
is het bedrag verdeeld.
8 Update en checken
Het MR-statuut wordt door de GMR opgesteld. Dit is formeel niet meer geldig, maar is door de
pandemie niet ge-update. In januari zal het ge-update worden door de GMR.
In het MR-reglement staan de formele zaken van de MR. Het huidige Huishoudelijke reglement staan
de formele afspraken. De MR besluit om de stukken te updaten. Bij de volgende vergadering worden
de concepten besproken. Koen neemt initiatief hiertoe.
Openstaande vragen, zoals aantal personeelsleden in de MR, worden nagevraagd bij de GMR en
opgezocht.
9 Rondvraag
Jannetje: Ouderfeest staat op 12 november ingepland. Jannetje wil graag weten hoe ouders hier
tegenaan kijken. Victor geeft aan dat er al praktische dingen zijn, zoals de kaartverkoop die nu niet
binnen kan. Over het algemeen zijn de reacties enthousiast. De feestcommissie is voorbereid op
eventueel uitstel, mocht dat door nieuwe ontwikkelingen moeten.
Koen: wanneer mogen ouders weer komen kijken naar vieringen? Jannetje ligt toe dat tot de
herfstvakantie nog geen ouders bij vieringen toegestaan zijn. Daarna wordt bekeken wanneer wat
mogelijk is.
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