MR De Brink
datum: woensdag 20 mei 2020 - 19.30 uur - 20.30 uur
aanwezig: Hester, Rieke, Minke, Gert-Jan, Nannie, Gert, Margaret
afwezig: Hannah
1. Opening en vaststelling agenda
Hester heeft een aantal mails gestuurd.
- Concept verslag van de GMR
- bevoegdheden + functioneren MR
- info over de rol van MR + overzicht cursussen
De voorzitter van de GMR vindt het wenselijk om de notulen van de MR De Brink te ontvangen. Dit
wordt goedgekeurd.
2. Mededelingen / ingekomen stukken
- Persconferentie: Wat betekent dit voor het onderwijs? Max 10 min.
Basisscholen gaan per 8 juni weer open. Deze aankondiging is op tijd. Nu is er voldoende ruimte om
de “vernieuwde start” goed voor te bereiden.
Wat te doen met het continurooster. Positieve geluiden vanuit het team. Ook MR ouders reageren
positief. Wel een opmerking: Als het continurooster blijft dan kan dat voor de rest van dit schooljaar
nadelen hebben voor geplande activiteiten van kinderen buiten school (m.n. op de woensdag- en
vrijdagmiddag).
Hoe veiligheidsregels uit te voeren als alle kinderen weer op school zijn? Wel belangrijk om dat nog
steeds in acht te nemen. Wel prettig als de protocollen op hygiëne gehandhaafd blijven. Wel
duidelijkheid naar ouders toe m.b.t. de regels die er nu op school zijn. Even een herhaling per mail
welke regels er in deze tijd zijn.
In Atlas overleg over start- en eindtijden van de 3 scholen. Prettig als de begintijd voor de Brink kan
blijven staan op 8.15 uur.
Aanstaande maandag 25 mei 2020 overleg tussen alle scholen en kinderopvang.
3. Verslag vergadering 21 april 2020
Notulen zijn goedgekeurd. Geen opmerkingen.

4. Nieuws uit Team
Geen nieuws.
Opgedane ICT vaardigheden van de afgelopen periode worden meegenomen naar het volgend
schooljaar.
Gert-Jan heeft op dinsdag ouderschapsverlof. Suggestie vanuit de MR: Mogelijkheid om de kinderen
op deze dag te laten thuiswerken. (Gert pakt dit volgende week op met Brian).

Vanuit Voila komt het besluit wanneer in Leusden op alle scholen schoolbreed Cito toetsen worden
afgenomen. In juni of begin volgend schooljaar? Cito in juni: Dan vanuit De Brink een brief naar
ouders om te informeren hoe er naar de resultaten van de Cito wordt gekeken.
5. Nieuws uit OR
KInderen hebben namens de OR een kleine attentie gehad. Hester heeft een bedankje gestuurd.
Voorstel vanuit de MR om BBQ OR te verplaatsen. Welk signaal geef je af als de BBQ wel doorgaat!
In de ogen van de MR geen goed signaal. Hester gaat dit communiceren met de OR.
6. Nieuws uit GMR
Zie punt 1.
7. Formatie 2020/2021
- groepsverdeling
- De 6 groepen voor het nieuwe schooljaar zijn bekend: groep 1/2, groep 2/3, groep
4/5, groep 5/6, groep 6/7, groep 8
- Gert noemt dat het plan is om in het nieuwe schooljaar 3 dagen in de week tussen 9.00 uur
en 11.00 uur een aantal jaargroepen afzonderlijk les te geven. Daar is formatie voor.
- Er wordt genoemd dat de ondersteuningsuren zo goed mogelijk moeten worden ingezet.
- Ook Classroom kan effectief ingezet worden.
- groepen en lokalen
Zodra formatie en lokaalverdeling bekend zijn, wordt dit door Brian of Gert bekend gemaakt naar de
MR.
- lokaalverdeling De Brink / Rossenberg
Dinsdag 26 mei komen collega’s uit onderbouw Brink/Rossenberg en bovenbouw Brink/Rossenberg
(een afvaardiging) bij elkaar. Dan wordt er een definitief besluit genomen hoe het met de
lokaalverdeling tussen de Brink en de Rossenberg gaat.
Kanttekening: Er moet op papier worden gezet dat de Brink recht blijft houden op een “afgestaan”
lokaal als er in de nabije toekomst weer sprake is van groei.
8. Functioneren MR / nieuwe voorzitter MR
Wordt verschoven naar de vergadering van donderdag 25 juni 2020. Dat wordt de laatste
vergadering van Hester. Misschien mogelijkheid om deze vergadering in school te houden
(bijvoorbeeld op het leerplein).
9.
-

Agendapunten komende vergadering (staat gepland op 25 juni 2020)
Nieuwe vergaderdata voor schooljaar 2020/2021
Algemene informatie avond start schooljaar -> intro praatje MR
Agenda en notulen neemt Rieke op zich

Ter herinnering:
● agendapunt voor (eerste) vergadering in schooljaar 2020/2021
- bespreking/toelichting strategisch beleidsplan bestuur Voila
- later in het nieuwe schooljaar -> schoolplan De Brink schooljaar 2020/2021 (voor de
komende vier jaar)

