
29-09-2020 Notulen MR vergadering 
 
 
 
Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 
Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 25-06-2020 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
Stand van zaken Covid-19 maatregelen 

● Op woensdag 30 september wordt overlegd of de komende 10-minuten gesprekken 
live gevoerd gaan worden. Daarna worden de ouders geïnformeerd over het besluit 
hierover. 

● Er moet naar ouders gecommuniceerd worden welk huiswerk er gemaakt moet 
worden als er kinderen thuis zitten die niet echt ziek zijn. 

● Ventilatie op school is goed geregeld en gecontroleerd. 
● Er is een helder stappenplan omtrent de te volgen stappen indien er een geval van 

Covid op school geconstateerd wordt. 
 
Voortbestaan OBS De Brug 
Er is onrust ontstaan over de krantenkop dat OBS De Brug vreest voor sluiting n.a.v. de 
nieuwbouwplannen van OBS De Zwerm. Ook is er een bewonersbijeenkomst geweest. Het 
is belangrijk dat de school helder naar buiten communiceert over wat de plannen zijn van 
Surplus. Als dit verhaal vanuit het bestuur verteld kan worden geeft dit een krachtige 
boodschap dat het bestuur zich hard maakt voor het voortbestaan van De Brug. Daarnaast 
communiceert de MR aan ouders wat de stand van zaken en wat de ontwikkelingen geweest 
zijn na het bericht over de nieuwbouwplannen van OBS De Zwerm. 
 
Vaststellen vergaderrooster MR  
18 november 19:30 uur 
13 januari 15:30 uur 
17 maart 19:30 uur 
19 mei 15:30 uur 
30 juni 19:30 uur 
 
Concept jaarverslag MR voorgaande schooljaar 
Verslaglegging van het jaarverslag moet nog gemaakt worden. 
 
 
Nieuws uit de directie en vragen aan de directie 

 
● Onkruid om de school wordt slecht onderhouden. Dit moet even onder de aandacht 

gebracht worden bij de gemeente. 
● Onderhoud en staat van het gebouw. Het schilderwerk aan Noord- en Zuidzijde is in 

slechte staat net als nog wat andere gebruikte materialen. E.e.a. heeft te maken met 



de gebruikte verf en materialen door de aannemer. Er wordt gekeken hoe dit hersteld 
kan worden i.s.m. de architect. Het gaat om de volgende zaken; 

- slechte verf aan voor- en achterzijde 
- Zwarte vlekken regenpijpen 
- Bergingsdeuren moeten worden geschilderd. 
- Vlonder moet hersteld worden 
- Verzakking tegels aan de zijkant van de school 

 
Ouderparticipatie 
Er is een duidelijke behoefte aan contact en meekijken in de klas bij ouders. We hopen dat 
dit snel weer kan plaatsvinden. Hopelijk kunnen de oudergesprekken live plaatsvinden. 
 
Nieuws uit de OR en vragen aan de OR 
Er is een gesprek geweest tussen de directie en de voorzitters van de MR en OR over de 
taakverdeling en welke rollen bij welke geleding horen. De OR maakt in het vervolg een 
huishoudelijk reglement waarin de taken van de OR benoemd worden. Het is het laatste jaar 
van de penningmeester en er is vooralsnog geen opvolger. De OR plaatst een oproep op 
Social Schools. Ook is er gesproken over de viering van Sinterklaas i.v.m. de verandering 
van zwarte pieten naar roetveegpieten. 
 
Rondvraag 
Communicatie zoveel mogelijk via Social Schools. Als er direct antwoord gevraagd wordt 
gebruiken we de app. Stukken worden in de drive geplaatst. 
 
 


