
Notulen MR vergadering “Praktijkschool De Brug” 

 

Datum: 18-05-2020  

Aanwezig:  Mariska Björk (notulist) 

 Stef Buning 

Cindy Blok 

Marjon van Dam (voorzitter) 

Martin Nuchelmans 

Judith van Wonderen 

Remco van Zelst 

 

Afwezig: - 

 

 

Verslag van vergadering:  

De voorzitter opent om 19.00 uur de vergadering. 

 

Vorige notulen: 

Eventuele opmerkingen op of aanpassingen aan de voorafgaande notulen. 

 

 

1. Ouderbezetting schooljaar 2020/2021 

 Een aantal ouders in de MR hebben kinderen in het laatste jaar en de vraag is of de ouders 

voornemens zijn komend schooljaar in de MR te blijven. De ouders die in deze situatie zitten, 

zijn voornemens komend schooljaar in de MR te blijven. 

Wel wordt er besloten komend schooljaar actief te werven naar nieuwe leden. 

 

2. Kas controle 

Marjon van Dam maakt een tekst op voor het werven van een financieel capabel persoon 

voor de kascontrole. 

 

 

  



Mededelingen directie: 

 

3. Het nieuwe schoolplan 2020-2024. Eind mei wordt de opzet gepresenteerd aan de MR. 

Eisen van de inspectie: Door middel van een Format worden alle onderdelen genoemd en dat 

is afdoende. 

 

Corona maatregelen. Vorige week voorzichtig begonnen met een ochtend ondersteuning aan 

leerlingen die de extra zorg kunnen gebruiken. Herstart is gepland op 02 juni aanstaande. Er is 

een kader vastgesteld en twee werkgroepen. Kader is als volgt: examenleerlingen zoveel mogelijk 

voor 02 juni afronden, zodat zij niet meer naar school hoeven te komen.  

Halve groepen per 2 tijdsloten opvangen. Logistieke bewegingen zo klein mogelijk houden, 

zonder pauzes, maar wel met schoonmaak tussendoor. Nood-rooster min 50% praktijkvakken.  

 

4. Voorbereidingen volgend schooljaar. 34 aanmeldingen, waarvan 26 onder-instromers en  

6 zij-instromers. Totaal 104/105 leerlingen. Het ziet er naar uit dat komend schooljaar de 

hedendaagse loop niet zal gaan als “normaal” maar met de bovenstaande aanpassingen. 

 

5. Bezetting. Docent groen is gevonden in de heer Rozing (Clusius college). Voor de invulling van 

het vak muziek lijkt een vervanger te zijn gevonden binnen OVO.  

 

 

 

Rondvraag 

 Cindy Blok stelt voor om een afspraak in te plannen voor 26 mei 19.00 uur aanstaande om 

het plan t.a.v. het lesgeven in Corona-tijd te bespreken. Voor 02 juni 19.00 uur aanstaande 

een MR-vergadering, waarin het Schoolplan zal worden besproken.  

Beide vergaderingen zullen via Teams gehouden worden. 

 

 Er worden zorgen geuit door docenten van allerlei scholen of de maatregelen afdoende zijn 

voor een veilige werkomgeving, OVO heeft hierin een grote verantwoordelijkheid en is daar 

mee bezig. 

 

 

 

 


