
 
 

Notulen MR, dinsdag 28 september 2021 (19.30 uur) 
Leerkrachten: Marjolein, Mona, Barbara 
Ouders: Thijs (voorzitter), Cees, Marijke (secretaris) 
Directie: Marike Venema 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Thijs opent de vergadering.  
2. Mededelingen 
Marike informeert de MR over het corona beleid en een aantal gebeurtenissen in de 
persoonlijke sfeer van een tweetal teamleden. 
3. Notulen vorige vergadering; (bijlage) 
Met een aantal inhoudelijke en tekstuele aanpassingen worden de notulen 
vastgesteld en aangeboden voor publicatie op de site.  
4. Verkiezing 2x oudergeleding (Marjolein) 
De werving voor de verkiezingen wordt besproken en de procedure wordt 
vastgesteld. Ouders van kinderen op de Brederoschool worden via de nieuwsbrief en 
MijnSchool geïnformeerd dat zij zich tot en met 31 oktober 2021 aan kunnen melden 
voor de oudergeleding van de MR. Bij meer dan 2 aanmeldingen zullen er in 
november verkiezingen worden uitgeschreven. Cees en Thijs en zullen, totdat de 
nieuwe MR leden gevonden zijn, aanblijven als MR leden. Marjolein verzorgt de 
communicatie richting de ouders.  
5. Huisvesting Brederoschool - locatie de Griffel 
Helaas heeft de verbouwing van locatie de Griffel vertraging opgelopen, de 
verwachting is dat het gebouw tussen de voorjaars- en meivakantie gereed kan zijn 
om te betrekken.  
6. Stichting vrienden Bredero 
Marike vraagt de MR of zij akkoord zijn met een oproep aan ouders of zij bij zouden 
willen dragen aan de aankleding van het schoolplein van locatie de Griffel en nieuwe 
tablets voor in de klassen. De MR stemt hiermee in. Marike zal de ouderraad ook 
hierover bevragen. Thijs oppert dat er wellicht ook nog gemeentelijke gelden te 
verkrijgen zijn.  
7. NPO gelden 
Marike deelt de aanvraag en onderbouwing van de NPO gelden met de MR. De MR 
stemt in met de gekozen actiepunten door de directie.  
8. Maatregelen corona 
Marike vraagt de MR om haar mening met betrekking tot het huidige beleid omtrent 
de aanwezigheid van ouders op de haal- en breng momenten in de gebouwen van 
de Brederoschool. De MR staat positief tegenover het huidige beleid om de kinderen 
tot aan de deur te brengen. DIt past bij de signaleren die van ouders zijn opgevangen 
bij de kennismakingsgesprekken en op het schoolplein. Bij bijzondere gelegenheden 
willen we wel graag als ouders weer de mogelijkheid hebben om de klas te betreden. 
Daarnaast is het uiteraard ook altijd mogelijk om na schooltijd de klas te betreden om 
de leerkracht te spreken.  
9. Bezwaar ontwikkeling Aldi 
De bezwaarprocedure loopt nog.  
10. Mail MR /Notulen openbaar / Communicatie 



 
Er zijn geen binnengekomen berichten.  
11. Rondvraag en sluiting 
 


