
28-11-2019 Notulen MR vergadering 
 
Tijd: 19.30 tot ca. 21.00 uur 
 
Opening en vaststellen agenda 
M. opent de vergadering en stelt de notulen vast. 
 
Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. 09-10-2019 
De notulen waren niet op tijd gedeeld, dus niet iedereen heeft deze door kunnen lezen. L. 
loopt het laatste document nog even na op juiste formulering. Hij maakt een gedeelde drive 
waarin vanaf dit schooljaar alle notulen staan. De notulen worden vanaf nu ook op de 
website geplaatst, zonder persoonlijke gegevens, zoals namen etc. 
 
Taakverdeling binnen de MR en overleg met Directie 

● Voorzitter: M. 
● Notulist: L. 
● Directie sluit aan op uitnodiging van de voorzitter indien het nodig is voor 

bepaalde agendapunten. 
 
 
Invulling Ouderavond van 5 februari 2020 
C. maakt een aankondiging/poster en ook het financieel jaarverslag wordt van tevoren (in de 
eerste week van januari 2020) naar de ouders gecommuniceerd. 
 
Programma 

19.30 inloop met koffie/thee 
19.45 korte introductie door C. (OR), P. (financiën) en M. (MR) en 
afscheid van F. 
20.00 Programma C. T. ‘Leren door spel en beweging’ 
21.00 einde 

 
Vaststellen jaarplanning MR 
Directie past waar nodig de huidige jaarplanning aan en stuurt het even door. 
 
Vaststellen jaarbegroting MR 
De jaarbegroting van de MR is ca €150,00 en is bedoeld voor o.a. scholing. Het geld stroomt 
op De Brug via de directie: wat nodig is wordt bekostigd. Het budget van dit jaar wordt 
besteed aan de ouderavond van 5 februari. 

 
Update huishoudelijk reglement 
Dit schuiven we door naar de volgende vergadering. Mariëtte past de versie aan waar nodig 
en stuurt dit van tevoren aan ons door. Tijdens de volgende MR-vergadering kunnen we het 
nieuwe huishoudelijke reglement dan vaststellen.. 
 
Nieuws uit de directie en vragen aan de directie 
Jodiumbeleid. Er is een beleid aanwezig. Dit beleid is te vinden in de veiligheidsmap in de 
directiekamer. 



 
Nieuws uit de GMR en vragen aan de GMR  
Notulen van de GMR vergaderingen worden voortaan doorgestuurd naar de voorzitter van 
de MR. 

 
 
Rondvraag 
Er zijn geen punten voor de rondvraag. 
 


