
16-04-2020 Notulen MR vergadering 
 
Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 
Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 15-01-2020 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
Thuisonderwijs vanwege het Coronavirus 
We zitten in week 5 van het thuisonderwijs. Ouders zijn over het algemeen tevreden over 
het thuisonderwijs. Er is veel waardering voor de manier waarop het is vormgegeven. Er 
vindt zoveel mogelijk interactie plaats tussen leerkrachten en kinderen via Social Schools, 
Google Classroom en Meet. Er is in groep 1,2,3 behoefte aan nog iets meer contact met 
elkaar en met de leerkracht. Hier is al gehoor aan gegeven. De vraag is of het mogelijk is om 
dit nog iets intensiever te organiseren.  
Het echte contact wordt gemist, maar ook de leerkrachten zijn tevreden over de vorm van 
thuisonderwijs. Alle gezinnen zijn goed in beeld bij de school.  
Hoe wordt de noodopvang georganiseerd? Aanvankelijk gold dit voor kinderen waarvan 
beide ouders in vitale beroepen werken. Inmiddels hebben er een aantal dagen kinderen in 
overleg gebruik gemaakt van de noodopvang. Er wordt voorzichtig omgegaan met de vraag 
naar opvang, omdat de opvang bedoeld is voor een select groepje.  
Hoe gaat het verder na de meivakantie en hoe zit het met het afscheid van groep 8? 
Dinsdag aanstaande wordt er vanuit de politiek wellicht meer duidelijk of er na de 
meivakantie weer (een deel van de) leerlingen naar school mogen. Zodra hier meer over 
bekend is wordt er op De Brug nagedacht over de vorm waarop dit op school zou kunnen 
plaatsvinden. Ook is het nog niet mogelijk om uitspraken te doen over het afscheid van 
groep 8, het schoolkamp en de musical. Op het moment dat dit mogelijk is wordt er in ieder 
geval een afscheid georganiseerd.  
 
Gebouw De Brug 
Er zijn diverse partijen bezig met het aanzicht van de school. Er is af en toe onduidelijkheid 
over wie er verantwoordelijk is. Ook is er onderhoud nodig aan de vlonder. Ook wordt er 
gesproken over de problemen met de hemelwaterafvoer en de witte verf aan de buitenzijde 
van het gebouw.  
 
Start formatie 2020-2021 
De school is bezig de formatie van volgend schooljaar.  
 
Stand van zaken huisvesting OBS De Zwerm 
Op Noordkopcentraal is er nieuws geplaatst over nieuwbouw van de Zwerm vanuit de 
gemeenteraad. Er is echter nog geen officieel bericht gecommuniceerd vanuit de gemeente 
naar de directie en/of MR van De Brug. De vraag is nu hoe het zit met de toekomst van De 
Brug. Er leven zorgen over de leerlingenaantallen in de komende jaren. De MR van De Brug 
gaat de wethouders en het bestuur uitnodigen en vragen hoe het zit met de 
toekomstplannen van De Brug. 
 
Meerjarenplan 



Er wordt gewerkt aan het meerjarenplan in een digitaal platform. Dit is nog in wording en 
komt terug op de agenda. Aan het einde van dit schooljaar moet dit af zijn.  
 
Jaarkalender 2020-2021 
Aan de MR wordt gevraagd om de jaarkalender kritisch te bekijken.  
 


