MR De Brink
datum: donderdag 25 juni 2020 - 19.30 uur - 20.30 uur
aanwezig: Hester, Rieke, Gert-Jan, Nannie, Gert, Margaret, Hannah
afwezig: Minke
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen / ingekomen stukken
2 mailtjes GMR:
● Waar je op kan letten bij de begroting als MR.
● 7 juli laatste GMR vergadering. volgend schooljaar meer aandacht aan zichtbaarheid
GMR, zodat meer betrokkenheid tussen GMR en MR’s ontstaat. Periodiek worden
straks goedgekeurde notulen van de MR gedeeld met de GMR.
3. Verslag vergadering 20 mei 2020
Geen verdere opmerkingen meer, eerdere opmerkingen al per mail gemaakt.
Verslag wordt bij deze geaccordeerd.
Hester stuurt het verslag naar de GMR
4. Nieuws uit Team
Er worden nog gesprekken gevoerd over groepssamenstellingen, formatie, en welke klas
welk lokaal.
In de week van 7 juli berichtgeving naar de ouders. Alles in 1 keer. Wanneer het eerder kan,
dan eerder. Er moeten nog gesprekken plaatsvinden met enkele ouders en leerkracht.
Update Corona: geen ouders in school, dit blijft zo. Bepaalde gesprekken kunnen, waar
nodig, ook in school plaatsvinden.
Hester maakt de opmerking: is er misschien over nagedacht om dit te blijven hanteren (“na
Corona”) dat het wel zo rustig is; geen ouders in school. Is ook erg goed voor de
zelfstandigheid van de kinderen.
Vanuit team is hier nog niet over gesproken. Dat moet nog.
Na de zomervakantie is Gert geen clusterdirecteur meer voor de Brink. Deze functie komt te
vervallen bij Voila. De locatiedirecteuren gaan rechtstreeks verantwoording afleggen aan de
bestuurder. Gert gaat zich binnen Voila bezighouden met Personeel en Organisatie.
5. Nieuws uit OR
De eindavond gaat vooralsnog niet door. Beter om dit wellicht nog op een later moment te
doen. Astrid en Brian hebben dit besproken. Er gaat nog een alternatief komen.
Er komt een nieuwe geluidsinstallatie. Wordt aangeschaft door de 3 OR’en.
6. Nieuws uit GMR
Hester heeft hiervoor een aantal mailtjes doorgestuurd.
7.
●
●
●

Formatie 2020/2021
groepsverdeling
groepen en lokalen
lokaalverdeling De Brink / Rossenberg
Bovenstaande punten zijn al beantwoord in de mail van Brian, vorige week.

8. Functioneren MR / nieuwe voorzitter MR
Minke heeft aangegeven de nieuwe voorzitter te willen worden.
Gert bedankt Hester als vertrekkend voorzitter.
Hester geeft aan dat ze, wanneer nodig, nog wel geraadpleegd kan worden.
Aan het begin van nieuwe schooljaar: Wat is nou de bedoeling als MR? Dit kan aansluiten bij
strategisch plan van Voila. Hiervan verschijnt in september een verkorte versie.
Hetzelfde doel voor ogen hebben als school en MR zijnde, geeft Brian aan. Op informele
wijze. Formeel wel kijken wat de bedoeling is, maar daar een informele invulling aan geven.
Wel als MR zijnde nog eens nadenken hoe we onszelf beter bekend kunnen maken. Niet
alleen op de agenda zetten, maar ook echt doen. Duidelijk maken waar je voor staat, en
waarvoor de ouders de MR kunnen benaderen.
9. Nieuwe vergaderdata schooljaar 2020/2021
Data prikken nav de data van afgelopen jaar. Woensdag als vaste avond.
Eerste overleg woensdag 30 september; 19.30 uur
Vraag Hannah; worden de schooltijden na de zomervakantie weer gewoon zoals de
bedoeling was? Dus 8.20/ 8.30 - 14.00 uur. Dat is op dit moment nog niet duidelijk, wel de
verwachting.
Op dit moment wordt de schoolagenda 2020/2021 gevuld. Er ontbreekt nog veel. Binnen
afzienbare tijd wel naar de ouders.
10. Algemene informatieavond start schooljaar -> Intro praatje MR
Maandag 7 september .
Op dit moment gewoon plannen, natuurlijk onder voorbehoud van eventuele corona
maatregelen.
Tijdens de avond: er hoeven geen leden te worden geworven. Wel duidelijk maken waar je
voor staat als MR zijnde; beter zichtbaar zijn. Aansluiten bij het plan van Voila, dit moet nog
verder worden uitgewerkt.
Hoeft niet heel anders dan vorig schooljaar. Hester geeft stokje door aan Minke. Ze sluit met
Minke kort hoe dit te doen tijdens de info avond.
11. Agendapunten komende vergadering (30 september )
●
●
●
●
●

●
●

Wat zijn de belangrijke punten voor de MR komend schooljaar; strategisch beleidsplan
Schoolgids 2020/2021
Plannen overige vergaderdata MR.
Functioneren en ambitie van MR.
Schoolplan van de Brink moet worden opgesteld; wellicht daar MR een rol in: MR
meedenken over bepaalde punten. Definitieve schoolplan moet worden ondertekend door
voorzitter MR.
Voor nu wordt het huidige schoolplan met 1 jaar verlengd. De MR stemt hiermee in.
Evaluatie/korte terugblik op invoering van continurooster per 2020/2021

