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Notulen MR vergadering “Praktijkschool de Brug” 

 

 

Datum: 12 November 2019 

Aanwezig: 

• Marjon van Dam (voorzitter) 
• Martin Nuchelmans 
• Judith van Wonderen 
• Remco van Zelst (notulist) 

Afwezig: 

• Mariska Björk 
• Stef Buning 
• Cindy Blok 
• Wilma van Renswoude 

Agenda: 

1. Begroting 
2. Verslag vorige vergadering en de daarin opgenomen actiepunten 
3. Bijeenkomst GMR en RvT 25 November 
4. Mededelingen vanuit de Directie 
5. Wvttk 
6. Rondvraag 

 

Verslag van vergadering: 

De voorzitter opent om 19.30 de vergadering 

1. Begroting 

Martin geeft een korte toelichting op dit agendapunt en geeft vervolgens het woord aan Ronald 
Jonkman. Ronald is financieel adviseur van het servicebureau en is tevens lid van MR en GMR. 

Dhr. Jonkman geeft een toelichting op de begroting en benoemd een aantal specifieke zaken die 
hieronder vermeld staan: 

• Er hebben diverse sessies met MR plaatsgevonden om tot deze begroting te komen 
• Begroting is in overleg met Martin tot stand gekomen 
• Eventuele additionele vragen kunnen aan dhr. Jonkman gesteld worden 
• Overige baten zijn verschoven naar overige subsidies 
• De formatie begroting start in nov/ dec en in mei zullen de ja/ nee brieven verstuurd worden 
• GMR heeft formeel de mogelijkheid om een advies uit te brengen. GMR hoeft formeel geen 

instemming te verlenen aan de begroting 
• Er wordt een kaderbrief opgesteld: In deze brief staan richtlijnen, FTE aantallen, Huisvesting 

etc. Eventuele tekorten worden meegenomen naar het volgende jaar  
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2. Verslag vorige vergadering en de daarin opgenomen actiepunten 

Aantal aanpassingen/ opmerkingen n.a.v. verslag vorige vergadering 

• Wijziging rol interne vertrouwenspersoon (vanuit de GMR): is niet besproken tijdens de 
GMR vergadering wat wel inmiddels duidelijk is, is dat de situatie blijft zoals die nu is 

• Mededelingen vanuit de directie:  
o Er wordt in verslag gesproken over leerling aantal van 134 dat is niet juist dat moet 

143  zijn 
o Verbeteringen t.a.v. Magister. In januari zal magister opgengezet worden en niet in 

augustus zoals staat aangegeven 
 

3. Bijeenkomst GMR en RvT 25 November 

Het thema van deze bijeenkomst op 25 November is “goed onderweg”. Er zullen twee leerlingen per 
school aanwezig zijn. Er zal gekeken gaan worden of twee leden van leerlingenraad hierbij aanwezig 
kunnen zijn. Judith heeft aangegeven dit op te pakken 

 

4. Mededelingen vanuit de Directie 
• Roosteren: 

o Er is een denktank actief om te kijken naar oplossing op het gebied van roosteren 
o Mogelijk zal er een andere systematiek gehanteerd worden 
o Hier wordt nog over nagedacht en ouders zullen hier bij betrokken worden.  
o Zal veel tijd gaan kosten om dit goed te regelen 

• Evaluatie: 
o Er zal een evaluatie van de PRO VMBO plaatsvinden 
o Er zal ook een evaluatie van de PRO ROC gaan plaatsvinden 

• Schoolplan:  
o Er vindt nu een evaluatie van het oude schoolplan plaats. Na de kers vakantie zal 

gestart worden met het nieuwe schoolplan 
• Uitval: 

o Het loop goed op dit moment. Er is niet al te veel uitval (weinig zieken) 

  

5. Wvttk 

Halloween feest: Er is een goede terugkoppeling gekomen op het Haloween feest. Leerlingen 
hebben het erg leuk gevonden en er wordt gekeken om het volgend schooljaar weer te organiseren. 

Schoolkamp: Zowel het schoolkamp naar Boedapest als Assumburg (heemskerk) zullen doorgaan 

Kascontrole: Er zal nog een kascontrole commissie moeten gaan kijken naar 2018/2019 cijfers 

Ouderbijdrage: het nieuwe systeem wordt als prettig ervaren 

 

De voorzitter sluit de vergadering. Volgende vergadering 28-01-2020 om 19.30 uur. 


