Notulen MR De Brink 
Datum: dinsdag 21 april om 19.30u – 20.30u
1. Opening en vaststelling agenda
Aanwezig: Gert - Nannie - Margaret - Hester - Rieke - Minke - Hannah
2. Mededelingen/ingekomen stukken
- Concept verslag GMR wordt doorgestuurd
- Er is een bijeenkomst over de rechten plichten en bevoegdheden MR/GMR voor alle leden
van de MR en directies. 26 mei in het huis van Leusden onder voorbehoud van….
- BBQ OR wordt nog doorgemaild
Wat betekent de persconferentie waarschijnlijk. Max 10 min.
vanaf 11 mei een gedeeltelijke of gehele opening. Met als uitgangspunt 50% schooltijd.
Schoolteam heeft overleg. Inventariseren of de collega’s kunnen werken. Risicogroep hoeft
niet voor de klas. Directies hebben op voorhand al overleg gehad. Vrijdag 24-4 komt een
uitleg over hoe de school het gaat aanpakken.
MR geeft aan dat voor werkende ouders handig is om alle kinderen gelijktijdig op school te
hebben. Zeker bij meer kinderen. Geen ouders in school. Verzamelplekken op het plein.
Rekening houden met de andere scholen in het gebouw.
Mogen we ook volledig open?
Digitale instructies vervallen bij 13 uur naar school. Instructies op school en verwerking deels
via classroom.
MR: 5 ochtenden naar school + Noodopvang buiten school
Er is overleg met gemeente en kinderopvang.
3. Verslag vergadering 13 februari 2020
goedgekeurd
4. Nieuws uit Team.
Brian gaat goed, is alle uren aanwezig. Er is nog een gedeelde verantwoordelijkheid op
directieniveau met Gert en Alette.
Margaret is actief op school achter de schermen en in de groepen.
5. Nieuws uit de OR
geen nieuws
6. Nieuws uit de GMR
zie mededelingen
7. Toelichting op kwaliteit van het onderwijs (Algemeen binnen Voila en specifiek bij De Brink)
Alette Rond geeft namens Voila uitleg.
8. Het thuisonderwijs.
Alle kinderen zijn in beeld, wat betekent dat er contact is met de kinderen en ouders.
Leerkrachten zijn actief aan het werk en leren veel over het digitaal werken.
Complimenten vanuit de MR.
Er zijn kinderen die gebaat lijken bij deze manier van werken.
Ten opzichte van de normale planning lopen veel groepen op de basisvakken in de
pas.
9. Functioneren MR
naar een volgende vergadering
10. Formatie en groepen,
Starten met 152 kinderen, dat worden er 6 groepen. We streven om weer te groeien
naar 8 groepen. Wie welke groep gaat doen is nog niet duidelijk, er hoeven met een
paar aanpassingen geen leerkrachten weg.

Voorstellen over de groepen ook langs de MR laten gaan, zodat ze mee kunnen
denken voordat er een keuze wordt gemaakt. Het is belangrijk om dit tijdig te kunnen
doen. Gert geeft aan dat dit mogelijk is, zodra het team op de hoogte is van de
voorstellen.
Lokalen.
De Rossenberg groeit en heeft extra lokalen nodig. Formeel hebben zij daar recht
op. Er wordt gekeken hoe deze verdeling moet gaan gebeuren. Je komt bij elkaar in
“het gebouw”. Ga je meer samenwerken? Belangrijk om er een goed gevoel aan over
te houden. Het voorstel komt bij de MR om in te zien.
.
11. Agendapunten komende vergaderingen
25 juni is gepland. 20 mei 19:30 - 20:30 een extra vergadering.
meet.google.com/xjm-fcir-pgzis nieuwe link voor de vergadering.
Bespreken de persconferentie, de formatie en de groepen en de lokaalindeling.
Actiepunten:
● concept verslag GMR doorsturen; Hester
● datum BBQ OR doorsturen: Hester
● Voorstellen mbt formatie en groepen doorsturen: Gert of ander teamlid
● Voorstel voor lokaalverdeling De Brink en Rossenberg doorsturen: Gert of ander
teamlid
● Agenda maken en notuleren 20 mei: Margaret

