
Agenda MR De Brink

datum: woensdag 7 april - 15:30 - 17:00 uur via de meet
aanwezig: Brian, Gert - Jan, Margaret, Minke, Hannah, Rieke
afwezig: Nannie

1. Opening en vaststelling agenda
● Notulist: Rieke

2.  Vaststellen verslag van 3 februari 2021:
verslag wordt goedgekeurd

3.  Mededelingen / ingekomen stukken
● Mailtje van een ouder over ‘de gezonde school’:

Richt ze zich aan OR of MR? Even nagaan.
Redelijk recent heeft MR dit onderwerp nog besproken;
Moeten we nav deze mail de gruitdag nog even opfrissen? Wellicht
wat scherper stellen, bijvoorbeeld: we stimuleren het. Het is geen
onderwijstaak. Het is in eerste instantie aan de ouders wat er mee
wordt gegeven voor tienuurtje, maar wel goed om structureel onder de
aandacht te brengen.
Een aantal jaar geleden was het wat actiever. Toen bijvoorbeeld ook
door deelname aan een Europees fruit project. Vanwege aantal
redenen heeft dit geen verder vervolg gekregen.

Minke neemt even contact op met de ouder, om bovenstaand even
door te nemen met haar. En wellicht dat de ouder dit ook weer
opneemt met de Ouderraad. Fruit is verantwoordelijkheid van ouders.
Maar vanuit school willen we het wel stimuleren. We leggen het neer
bij de ouders.

Minke zal ook even terugkoppelen naar de OR.

4. Nieuws uit het team:
Leuke activiteit in team gehad: secret friends, de afgelopen 1- 2 maanden.
Was leuk, geslaagd. Teambuilding in deze tijd. Afsluiting tijdens de studiedag
op 6 april.
Studiedag: leader in me. Lighthouse team light: gevormd door de leerlingen.
Goed voorbeeld wat daarbij kan passen: recent  filmpje opgenomen door
leerlingen voor ouders (van nieuw startende leerlingen) die op dit moment de
school niet in kunnen.

Er is ook een filmpje gemaakt voor de ouders van groep ½. Omdat de ouders
nu de school even niet in mogen.

Stand van zaken in team: het kost moeite, maar nog geen klassen naar huis
gestuurd. Vervanging wordt op dit moment onderling geregeld.
Wel regelmatig leerlingen thuis vanwege verkoudheidsklachten. Ouders
nemen goed hun verantwoordelijkheid daarin.

Brief Minister Slob preventief testen personeel: het onderwijs krijgt de
beschikking over preventief zelftesten voor het onderwijspersoneel. Thuis
twee keer per week uitvoeren. Dit is volstrekt vrijwillig. De test neem je alleen

https://docs.google.com/document/d/1r2StSvAeOJt-0i0oH1yUuTLTojsShzhgfhEsQN-hWV4/edit?usp=sharing


af wanneer je geen klachten hebt. Wel klachten; dan altijd langs de GGD
teststraat. Het is extra zekerheid en het is echt vrijwillig.

Met het team wordt deze mogelijkheid besproken.

5.  Nieuws uit de OR

Naast de notulen; verder geen ontwikkelingen
Er kan op dit moment verder weinig. Maar biedt mogelijkheden voor kinderen, je ziet
kinderen boven zichzelf uitstijgen. Kijken wat er wel mogelijk is! Zou mooi zijn om te
kijken wat kunnen we meenemen van deze periode. Niet meer, vanzelfsprekend,
terug naar de oude situatie.

6.  Nieuws uit de GMR
Geen nieuws

7. Weersomstandigheden en sluiten van school → Hannah
Na de recente schoolsluiting ivm weer in februari heeft Brian aangegeven met de
andere scholen te willen bespreken wat te doen bij bepaalde weercodes. Vraag
vanuit Hannah: Wat is de stand van zaken?
Er is op dit moment nog niet een schoolstichting breed beleid op dit onderwerp. Brian
vindt het belangrijk dat ouders tijdig weten waar ze aan toe zijn
Op dit moment: iedere school moet zelf weten wat voor besluit ze neemt over het al
dan niet sluiten van de school bij een weercode oranje of rood.

8. Groepsgrootte groep 1/2
Er zijn ouders die Brian hierover benaderen: wordt mijn kind wel gezien, grootte van
het lokaal. Op dit moment 39 leerlingen worden er tot eind schooljaar 45. Maar er zijn
continu 2 krachten op de groep. Bij het “werkmoment” is de groep altijd gescheiden.
Er zijn over de dag heen voldoende momenten dat ze gescheiden zijn. De beide
leerkrachten werken op dit moment extra en Henny (onderwijsassistent) is er nog
voor de totale ondersteuning.

Het had even een aanloopperiode nodig, maar op dit moment loopt het goed. De
onderwijsdoelen voor deze groep worden behaald.
Er hebben wat gesprekken plaatsgevonden met ouders. Er zijn ook positieve
reacties. Brian zal de ouders van groep ½ nog een mail sturen met de indeling van
een schooldag, om de structuur aan te geven

9. Voortgang nieuwe schoolplan 2021-2025 → toelichting Brian
Op dit moment nog niet zo ver met plan als dat Brian wil zijn. Dat komt door de
hectiek op dit moment. Er is op dit moment geen datum vastgesteld waarop het plan
af moet zijn. Hopelijk na de meivakantie een stuk verder/af.
Schoolplan is heel uitgebreid, ook vanwege wettelijke eisen. Het is goed om een
concreet jaarplan te schrijven afgeleid uit schoolplan.
Schoolplan wordt besproken met team en MR. Met team keuzes maken welke
stappen worden gezet in welk schooljaar.

10. Rondvraag
RG: groepsgrootte, groepsindeling, lokalen, aantal leerlingen volgend schooljaar.
Nog veel onbekend, volgend overleg bespreken.



11. Plannen nieuwe vergadering:
● Vergadering 21 april vervalt
● Vergadering van 9 juni iets naar voren halen: wordt 2 juni
●

12. Sluiting

Actiepunten n.a.v. van de vorige vergadering :

wat wie wanneer gedaan

Notulen overleg 3 februari op website Brian zsm


