
 
 

Notulen MR, dinsdag 23 november 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 
Er zijn geen mededelingen. 
3. Notulen vorige vergadering; (bijlage) 
De notulen worden vastgesteld en aangeboden voor publicatie op de site.  
4. Nieuwe MR leden, afscheid Thijs en Cees 
Er zijn 2 nieuwe leden gevonden. Deze zijn uitgenodigd voor de volgende 
vergadering. In de tussenliggende periode gaan we een afscheidsetentje voor Thijs 
en Cees annex een welkomsetentje voor de nieuwe leden houden op 20 januari. 
Marjolein vraagt aan de nieuwe leden of zij aanwezig kunnen zijn en of zij zich willen 
voorstellen in de volgende nieuwsbrief.  
5. Taakverdeling 
Gesproken wordt over de taakverdeling binnen de MR, met name het 
voorzitterschap. Marijke oppert dat zij dit eerst op zich zal nemen tot de 
zomervakantie en daarna zal de MR evalueren hoe dit bevalt. Het notuleren zal eerst 
bij toerbeurt gedaan worden.   
6. Huisvesting locatie de Griffel 
Marike deelt mee dat de verbouwing op schema loopt. Het lijkt er op dat deze rond 
de meivakantie klaar is. Vanuit de gemeente is er een toezegging gedaan m.b.t. de 
komst van het bruggetje aan de achterzijde van locatie Griffel. Er moeten nog wel 
een aantal procedures worden doorlopen voordat het bruggetje geplaatst kan 
worden. Daarom is de kans klein dat de brug er ligt op het moment dat we het 
gebouw kunnen betreden. 
7. Corona 
Op de Brederoschool is er tot nu toe nog geen klas in quarantaine gegaan. Wel zijn 
er incidenteel besmettingen onder de kinderen. Kinderen die thuis moeten blijven 
krijgen werk mee van school. Per vandaag, 23-11-2021 zijn de coronamaatregelen 
aangescherpt voor het onderwijs. Er mogen sinds vandaag geen ouders meer in de 
school komen, ook niet voor en na schooltijd. Ook externen mogen niet meer in de 
school.  
8. Schoolgids / Ziekteverzuim / arbobeleid 
Schoolgids staat op de website gepubliceerd. Het ziekteverzuim is laag en als er 
ziekte is/mensen getest moeten worden en moeten wachten op de uitslag kan de 
Bredero, ondanks dat er geen vervangers te krijgen zijn, het tot nu toe steeds intern 
opvangen. Cees biedt zich spontaan als noodleerkracht aan, waarvan akte. Het 
arbobeleid gaat nu met name over ventilatie, die is goed op orde. Verder is het een 
terugkerende cyclus. Thijs vraagt nog naar de werkdruk, die is onverminderd hoog.   
9. Mail MR / Notulen openbaar / Communicatie 
Er zijn geen binnengekomen berichten.  
10. Rondvraag en sluiting 
Thijs en Cees worden bedankt voor hun inzet. 


