
Notulen MR De Brink

Woensdag, 2. juni · 19:30 – 21:00
Aanwezig: Gert - Jan, Brian, Nannie, Margaret, Hannah, Rieke
Afwezig: Minke

1. Opening en vaststelling agenda (Ter info: Gert - Jan vervangt Minke als voorzitter)
● Notulist: Rieke

2.  Vaststellen verslag 7 april: akkoord.
3.  Mededelingen / ingekomen stukken

● geen
4. Nieuws uit het team

● Mirjam is herstellende en werkt halve dagen.
● Marcolien is op dit moment ziek
● intern wordt er op dit moment het een en ander ingevuld. Het is wel een

aardige puzzel
5.  Nieuws uit de OR

● Verslag OR 17 maart: ter info gelezen
6.  Nieuws uit de GMR

● Ter info: Notulen GMR 12 januari: ter info gelezen
7. Schoolplan; Wat is de status, wat kunnen wij als MR betekenen?

● Het is een groot document. Door de drukte van dit moment, is het op dit
moment erg lastig om verder te gaan met dit document. Je moet er echt voor
kunnen gaan zitten, en dat lukt op dit moment niet.

● Belangrijk voor de MR; de eerder aangeleverde input vanuit de oudergeleding
is meegenomen bij het opstellen van het plan.

● Er komen voor De Brink geen grote veranderingen aan. We gaan verder met
The leader in me. Volgend jaar gaan we verder met “gedrag”.

● Het plan moet voor de zomervakantie af zijn. En wordt dan ook voor die tijd
aan de MR voorgelegd. Het is een beleidsstuk waarin de lijnen voor de
komende vier jaar worden uitgezet.

● Hoe de MR mee te nemen voor de zomervakantie? Bij afronding van elk
hoofdstuk zal Brian dit stuk doorsturen naar de MR zodat we ernaar kunnen
kijken. Dan zijn het behapbare stukken voor zowel de MR als Brian.

● Vraag Nannie: Op welke manier feedback krijgen vanuit de MR? Bij Google
Document mogelijkheid om te reageren.

● Volgorde: Brian kijkt met Nannie welke opmerkingen nu al verwerkt kunnen
worden. Daarna globaal bekijken wat er al is.

● Bij volgend overleg op 7 juli beoordelen we wat er dan ligt. We hoeven niet
over elk detail en pagina wat te vinden.

8. Financieel; Wat gaat er gebeuren met de extra beschikbare gelden?
● Globaal voorstel volgt nog, Brian bespreekt dit eerst nog met het team

MR moet betrokken worden bij het besteden van de NPO gelden. Er zijn veel
voorwaarden voordat de gelden daadwerkelijk beschikbaar zijn. Er moet eerst
een analyse worden gemaakt. Dit is gebeurt op basis van de gemaakte Cito
toetsen (vergeleken met vorig jaar). De komende cito toetsen (afnemen in
juni) worden ook nog meegenomen in de analyse.
De school krijgt in ieder geval 700 euro per leerling. 65% van dit bedrag kan
daadwerkelijk voor de leerlingen ingezet. De overige 35% wordt duurzaam
ingezet (Voila breed, dan wel school specifiek)

https://drive.google.com/file/d/1OuCdG795et0WArRp4-gQsAXmemrkOwPI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17818_0hY8lpwtCx-XbQcS5it9ztY8OQw/view?usp=sharing


Er zijn veel onduidelijkheden: bijvoorbeeld hoeveel geld volgend jaar, wat is
de teldatum.

Huidige voorstel NPO gelden:
Er is vooruitgekeken naar de formatie volgend jaar. Op dit moment komt het
niet mooi uit. Diverse redenen om daarom met de formatie naar 7 klassen te
gaan.
Voorstel aan de MR: NPO gelden inzetten om met 7 klassen te starten in het
nieuwe schooljaar, met als voordeel: minder grote groepen, minder combi
groepen.
We moeten nu een keus maken, die voor nu goed is voor de school.
Er zijn nu middelen ter beschikking.

Opmerking: kleinere groepen staat niet een-op-een voor beter onderwijs. We
staan voor de kwaliteit. En dat kan ook met grotere groepen bereikt worden.

9. Groepsindelingen, welke groepen ontstaan er komend jaar? Welke lokalen heeft de
Brink tot zijn beschikking?

Er is op dit moment nog geen definitief voorstel voor de indeling van volgend
schooljaar. De opties voor zes groepen komt te vervallen (zie agendapunt 8
hierboven). Er zijn nog twee opties voor 7 klassen. Verder kijken dan het komende
schooljaar. Er is nog ruimte voor extra ondersteuning, die dan inzetten in een
combinatiegroep.

Brian wil graag verder; met formatie en informeren van de ouders.
Hannah: maar zijn er meer mogelijkheden? Worden de gelden dan ingezet voor de
opgelopen “achterstand” waar deze gelden voor bedoeld zijn. Zijn de achterstanden
dan niet groter in hogere groepen, dan in lagere groepen: Dit is niet duidelijk.

Lokalen: zowel de Rossenberg als De Brink hebben lokalen nodig. Brian gaat
ervanuit dat we volgend schooljaar 7 lokalen hebben.

10. Schoolgids 2021-2022:
Deze moet elk jaar gemaakt worden. Deze moet voor de zomervakantie af zijn.

11. vastellen vrijwillige ouderbijdrage + verantwoording daarvan
We zorgen er altijd voor dat alle leerlingen kunnen deelnemen aan activiteiten. Dit is
altijd al zo geweest.
De OR van de Brink is een onafhankelijke stichting.
Actie: Minke informeert de OR over de wetswijziging, wijst ze op de website en
wellicht op deelnemen aan webinar.

12. Rondvraag:
Hannah merkt op: Tijdig communiceren over de schooltijden vanaf volgend
schooljaar; even weer scherp hebben.
Rieke: Bij het opheffen van de corona maatregelen: is er binnen het team al
gesproken over het feit dat de ouders nu niet in de school mogen en of dit zo blijft
straks of niet?



Brian geeft aan dat dit nog niet in teamverband is besproken, soms wel in
een-op-een gesprekken: de ouders worden “gemist”. Tegelijkertijd zien we ook dat de
zelfstandigheid van leerlingen wel echt gegroeid is, in deze periode.

Rieke geeft aan dat ze het jammer zou vinden wanneer de huidige situatie
van kracht blijft . Mist het laagdrempelige contact, even snel een vraag kunnen
stellen. Ook het even kijken in de klas.

13. Plannen nieuwe vergadering:
● 7 juli: aanvang: 19.30 uur

14. Sluiting (uiterlijk 21:00 uur)

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

wat wie wanneer gedaan

Notulen overleg 7 april op website Brian zsm


