
Notulen MR De Brink                       

 

Datum: dinsdag 5 maart 2019 van 19.30u – 21.30u  

Aanwezig: Nannie, Hester, Minke, Marja, Margaret, Martina en Brian 

 

1. Opening en vaststelling agenda: 

- 

2. Mededelingen/ingekomen stukken: 

Hester: Geen mededeling of ingekomen stukken. 

Brian: Een mail ontvangen als reactie op de mail over het naar huis sturen van de kinderen uit groep 

3 en 5. 

Er zijn ouders die willen gaan staken omdat ze tegen een 4-daagse schoolweek zijn. 

Dit staat los van de landelijke stakingsactie op 15 maart aanstaande. 

Hoe kijkt de MR hier tegenaan? 

Wat doet de leerplichtambtenaar? Hij kan niet zo veel. Als het doel is om kinderen niet naar huis te 

sturen dan kan de leerplichtambtenaar niet zo veel. Het is een controlerende rol.  

Zowel de leerplichtambtenaar als het bestuur van Voilà worden door Brian geïnformeerd wanneer er 

een klas naar huis gestuurd wordt. Het is een groot probleem (landelijk). 

 

MR gaat reageren op deze mail. (16 februari een artikel in AD daar is het op gebaseerd.) 

GMR kunnen we eens peilen. 

Er is op dit moment op dit niveau geen oplossing aanwezig. Het probleem wordt volledig erkent. 

Er wordt vanuit school zorgvuldig gehandeld, kinderen kunnen op school blijven. 

Hester maakt namens de MR een mailtje. 

  

3. Verslag vergadering 20 november 2018: 

Akkoord. 

 

4. Nieuws uit het team:  

-Marijke van Dijk; gestart afgelopen maandag.  

Zij staat voor de groep op maandag en dinsdag in groep 1/2a. 

-Groep 7: deze week op donderdag en vrijdag naar huis, voor groep 8 is wel een en ander geregeld. 

Reden uitval heeft te maken met nascholing kanjertraining.  

-Vacature 1/2 b: Er zijn kandidaten maar gaat helaas nog niet zo vlot. 

Speelt het ‘Leader in me’ een rol? Nee, dit speelt geen enkele rol.  

- Volgend schooljaar 7 groepen. Brian doet een voorstel, MR geeft daar dan een reactie op. 

Voor nu ligt het voor de hand om met één kleutergroep te starten.   

- Eindtoetsen zijn gratis voor de scholen 

Scholen kunnen kiezen uit de volgende eindtoetsen: 

AMN, Route 8, CITO, IEP.  

De Brink gaat dit jaar gebruik maken van Route 8.  

Deze eindtoets is verdeeld over twee dagdelen. Cito-toets kan het niet (meer) digitaal aanbieden. 

Minder belastend voor de kinderen die anders overbelast zouden worden (drie dagen papier CITO) 

Ervaringen met Route 8 overwegend positief. 

 

5. Nieuws uit de OR 

Geen zaken vernomen van Astrid 

 



6. Nieuws uit de GMR 

Vanavond vergadering, verslag zal volgen. 

 

7. Inventarisatie ‘knelpunten continurooster andere scholen’ 

Nannie en Margaret hebben Gert Broekhuis benadert. Zo zijn ze in contact gekomen met Mathijs van 

De Loysderhoek. Mathijs heeft verteld hoe het daar op school gaat: 

-Ze waarborgen dat elke leerkracht een half uur pauze heeft. 

Bijvoorbeeld om 10:00 uur pauze, dan doen de groepen 7 en 8 samen een activiteit samen zodat een 

leerkracht een half uur pauze heeft. Ze maken koppeltjes met de groepen.  

De leerkracht bepaalt zelf of hij/zij de ochtend- of middagpauze kiest. 

Loopt naar behoren. De pauzetijden zijn goed ingevuld. Alle extra mensen op school lopen in de 

pauzes buiten mee. Pleinwacht.  

- Verdeling van tijden (extra gelden) bv. voor gymleerkracht. 

Vanaf groep 5, 6, 7, 8 een extra uur in de week. De gymleerkracht is dan inzetbaar.  

Kan ook op een creatieve manier ingevuld worden. 

- Kom je rond met je programma in de bovenbouw?  

Ze volgen een ander onderwijsprogramma dan op De Brink. 

Elke ochtend dezelfde vakken. Het schoolwerk komt niet helemaal af. 

Er wordt veel huiswerk meegegeven. Wat in de les niet af is gaat ook mee naar huis. 

- Elke dag om 14.30 uur met eigen team een theemomentje. 

Dat is prettig. Later eventueel ouder gesprekken 

Zaken welke kunnen wachten worden na 15.00 uur besproken met de ouders. 

Geen vergaderingen op school, behalve 1x per maand op een avond.  

Er wordt geen werkdruk ervaren. 

 

Bovenstaande wordt in de eerstvolgende teamvergadering (02-04-2019) besproken. 

In de MR-vergadering van 9 april a.s. volgt een terugkoppeling, waarna de MR haar advies over dit 

onderwerp zal geven.  

 

Ander aandachtspunt: 

Er is een verzoek gedaan door De Rossenberg om gezamenlijk met Het Christal, De Brink en  

De Rossenberg een vergadering te houden over de ruimtes in dit gebouw. 

Marja: Ruimtes vallen onder het bestuur. In hoeverre heeft de MR hier een taak in? 

Hester: De Rossenberg heeft dit wel als MR-taak gezien. 

Brian: De Rossenberg ervaart de school als te klein, wil kijken naar de mogelijkheden hoe uit te 

breiden.  

De verdeling van de ruimtes ligt niet bij de MR, maar bij Stichting Voilà. 

De Brink heeft ruimte voor 8 groepen. De Rossenberg en Het Christal hebben minder groepen, maar 

groeien. Dit gesprek zou plaats moeten vinden tussen de drie directeuren. 

 

Hester: Voorstel 20 maart 2019. Namens de MR gaan Marja, Margaret en Hester. 

Brian zal ook aanwezig zijn. 

 

8. Rondvraag 

Brian: RI&E gemaakt worden door de preventiemedewerker. 

Deze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie moet besproken worden in de MR. 



Mirelle is voor De Brink de preventiemedewerkster en zal zorgdragen voor het maken van RI&E. 

Afronding hiervan zal zijn volgend jaar.  

 

Brian: De dennenboom op het plein is dood en om die reden gekapt.  

Binnenkort wordt er een nieuwe boom geplant.  

 

9. Afronding en sluiting  

21.10 uur vergadering gesloten. 

 

 

Jaaragenda:   

• September: 

● November 

● Februari 2019: inventarisatie ‘knelpunten continurooster andere scholen’ 

● April 9 april 2019: advies continurooster 

● 22 juni 2019 


