
Notulen MR De Brink 

Datum: dinsdag 28 mei 2019 19.30-21.30 uur 

Aanwezig: Nannie, Hester, Marja, Margaret, Minke, Gert, Martina 

Afwezig: Brian 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Via de mail geen ingekomen stukken. 

*H: Namens de MR een reactie gegeven op de vraag van ouders over naar huis gestuurde groepen. 

(Zie notulen 5 maart 2019). 

Als aanvulling hierop heeft Hester van Brian op 19/3/19 een overzicht gehad van de naar huis 

gestuurde groepen. 

*GMR-vergadering met de voorzitters erbij is uitgesteld. Nog geen nieuwe datum bekend. 

Van de laatste GMR-vergadering geen notulen meer gehad. 

Voor zover na te gaan zijn de laatste ontvangen notulen van begin dit schooljaar. 

 

3. Verslag vergadering 5 maart 2019  

Akkoord en wordt op de site geplaatst. 

 

4. Nieuws uit team  

*Brian is ziek en doet een doet een stapje terug om aan zijn herstel te werken.  

Taken worden waargenomen door het team. Daarnaast dagelijks ondersteuning van het 

kwaliteitsteam van Voilà waarbij Aletta zich bezighoudt met de lopende processen van onderwijs en 

Gert zich bezighoudt met personeel en organisatie. 

*Femke gaat met zwangerschapsverlof per 19/6/19. Miriam neemt haar lessen tot de zomervakantie 

over (groep 1 en 2). Nicole neemt de woensdag erbij. 

* Wanneer is/wordt de formatie bekend? Welke leerkracht voor welke groep? 

Informatie hierover volgt eind juni 2019.  

Bekend is wel de groepen indeling voor het nieuwe schooljaar: 

 Groep 1 

 Groep 2-3 

 Groep 3-4 

 Groep 5 

 Groep 5-6 

 Groep 7 

 Groep 8 

 

5. Nieuws uit de OR 

*De OR is benieuwd naar wat de MR precies doet. De voorzitter heeft gevraagd aan Hester of het 

mogelijk is dat de OR een samenvatting kan krijgen. Hester heeft gewezen op de notulen van de MR. 

*BBQ voor OR/MR is op 27 juni 2019 vanaf 18:00 uur. 

 

6. Nieuws uit de GMR 

Zie uitleg hierboven in punt 2. 

 

 



7. Uitkomst continurooster binnen het team /advies MR 

Nieuwe inventarisatie gedaan en team geïnformeerd. 

Uitkomst inventarisatie: 

4 leden uit het team voor huidig rooster 

4 leden uit het team geen voorkeur 

9 leden uit het team over naar continurooster. 

Uitslag is positief en de conclusie is dat het team duidelijk voorkeur heeft voor een continurooster.  

Op basis van deze inventarisatie is het advies van de MR om in de toekomst over te stappen naar een 

continurooster. 

Leusden breed zijn bijna alle scholen overgestapt naar een continurooster. 

In augustus 2020 zal het kunnen ingaan. 

Deze periode tot schooljaar 2020 gaan gebruiken hoe het ingevuld moet worden: 

Goed nadenken hoe pauzes geregeld kunnen worden en aansluiten bij onze verwachtingen omdat je 

met drie scholen het schoolplein deelt. 

Bovenbouw moet afbouwen in uren, vanaf groep 5 worden die uren ingehaald. Dat kan op 

verschillende manieren: 

10 minuten eerder beginnen of kwartier langer doorgaan of één lange dag doorgaan om zo de uren 

te regelen. 

Als voorbeeld wordt de Loysderhoek aangehaald: Op maandagmiddag gaat de bovenbouw een uur 

langer door. Ze hebben dan een creatief uurtje.  

MR adviseert het team om een klein team van leerkrachten samen te stellen om deze actie op te 

pakken. (Taakbeleid overgang continurooster) 

In januari 2020 uiterlijk advies naar buiten communiceren naar ouders voor het nieuwe schooljaar.  

In september 2019 op agenda zetten: Communiceren continurooster naar ouders.   

Er zal tussentijds geen enquête meer gehouden worden onder de ouders over dit onderwerp.   

 

8. Rondvraag 

* Minke wil graag gebruik maken van de scholingsmogelijkheden voor MR -leden. 

Kosten kunnen gedeclareerd worden.  

Mogelijk zijn er meer geïnteresseerden en kan dit intern geregeld worden. 

Hester vraagt dit aan de voorzitters van de GMR. 

*Minke vraagt naar beleid/visie van De Brink. Het benoemen van de speerpunten van De Brink. 

Dit punt pakken we in het nieuwe schooljaar op. Visie op leiderschap/zie ook schoolgids. 

 

9.Afronding en sluiting 

Afsluiting 21.20 uur 

 

 

 



 

 

Jaaragenda:   

● September 2019: Beleid/visie van De Brink + communicatie ouders continurooster 

● November 

● Februari   5 maart 2019 

● April 9 april 28 mei 2019  

● 25 juni 2019: 

- formatie bespreken. (Rond 20/6/19 per mail toegestuurd) 

- voorstel data voor het nieuw schooljaar en welke dag vergadering. 

 

 

 

 

 

 


