Agenda MR De Brink
Woensdag 7 juli 2021 · 20.00 uur – 21:30 uur
Plaats: De Brink
Aanwezig: Minke, Hannah, Rieke, Gert-Jan, Nannie, Brian, Margaret
1. Opening en vaststelling agenda
● Notulist: Margaret
2. V
 aststellen notulen MR-vergadering 2 juni
Notulen van vorige vergadering zijn goedgekeurd.
3. Mededelingen / ingekomen stukken
- mailtje van Brian: informatie over NPO-gelden
-

Opmerkingen n.a.v. deze mail
MR van De Brink moet instemmen met de besteding van de NPO-gelden.
Team van De Brink is vroegtijdig geïnformeerd over de NPO-gelden.

4. Nieuws uit het team
- Afscheid van Adrie. Hij gaat vier dagen op De Heerd werken.
- Gonny wordt vaste collega op De Brink.
- Marcolien is weer terug op school.
- Mirjam is tijdens haar werkdagen aanwezig op school, staat dan voor haar
groep, maar tobt nog wel met haar gezondheid.
5. Nieuws uit de OR
- OR organiseert de laatste schoolweek van dit schooljaar dagelijks een
activiteit voor de kinderen op school.
6. Nieuws uit de GMR
- Besteding van de NPO gelden (gemeenschappelijk deel) is middels een mail
aan de GMR kenbaar gemaakt.
7. Volgend schooljaar
● Groepsindeling definitief? Leerkrachten per groep bekend?
- groep 1/2:
Nieke (4 dagen), Amanda (1 dag)
- groep 1/2:
Marcolien (2,5 dag), Gonnie (2,5 dag)
- groep 3:
Ingrid
- groep 4/5:
Mirjam (4 dagen), Amanda (1 dag)
- groep 5/6:
Karin (3 dagen), Francien (2 dagen)
- groep 7:
Mirelle (4 dagen), nog in te vullen voor 1 dag
- groep 8:
Gert-Jan (4 dagen), nog in te vullen voor 1 dag
●

7e lokaal geregeld?
- Het wissellokaal wordt weer leslokaal.
- Er worden verschillende opties besproken om te bekijken of er op de
begane grond een (wissel)lokaal gerealiseerd kan worden.

●

Schooltijden volgend schooljaar, hoe zit dat ook alweer?
- Voor groep 4/5 t/m groep 8 begint de school om 8.20 uur.
- Beide kleutergroepen en groep 3 beginnen om 8.30 uur.

●

Formatieplan vaststellen?
- Dit punt is besproken en afgehandeld.
8. Schoolplan - jaarplan
Het jaarplan wordt bij de start van schooljaar 2021/2021 besproken. Eerstvolgende
vergadering wordt dit een bespreekpunt.
9. Schoolgids 2021-2022
Vooraf aan de vergadering graag doorlezen en op- en aanmerkingen mailen aan
Brian. Dan kunnen we de schoolgids goedkeuren in de vergadering.
Er zijn geen wezenlijke veranderingen t.o.v.de schoolgids 2020-2021.
Nieuwe schoolgids wordt jaarlijks geüpload naar de site van de Onderwijs Inspectie.
-

Schoolgids 2021-2022 wordt goedgekeurd.

10. Chromebooks
Kinderen op school maken gebruik van chromebooks. Na verloop van een aantal jaar
zijn de chromebooks afgeschreven.
Er zijn niet voldoende chromebooks voor de kinderen. Er wordt gewerkt met een
rooster. Dat werkt, maar is toch niet echt praktisch in gebruik. Kinderen in groep 7 en
8 hebben voor het online-rekenonderwijs al dagelijks een chromebook nodig.
Voorstel van Gert-Jan:
Vanaf groep 5 beschikken de kinderen zelf over een chromebook. Ouders van
kinderen schaffen zo’n chromebook (ca. 300/350 euro) zelf aan. Een dure aanschaf,
maar eventueel kan de mogelijkheid geboden worden om vanaf de kleutertijd te
“sparen” voor de aanschaf van een chromebook.
Op De Brink zijn er wel ouders voor wie de aanschaf van een chromebook financieel
niet haalbaar is. Zij kunnen niet verplicht worden om tot aanschaf over te gaan.
Vraag aan de oudergeleding van de MR: Hoe staan jullie in het voorstel m.b.t.
aanschaf van een chromebook voor een kind vanaf groep 5?
- ouders staan er welwillend tegenover, maar zien ook wel bezwaren
- interessant voorstel om het nader uit te zoeken -> welke mogelijkheden zijn er
allemaal?
- het kan voor een ouder belemmerend werken, misschien op voorhand al bij
de keuze van de school
- een chromebook gaat ongeveer 4 jaar mee, is na deze periode afgeschreven,
dus niet meer bruikbaar voor het voortgezet onderwijs
- het kan een onderscheid gaan geven tussen ouders die het kunnen
bekostigen en ouders die het geld er niet voor hebben; kinderen hebben dan
een eigen chromebook of een chromebook in bruikleen van school
- aanschaf vanaf groep 7? -> deze kinderen tonen meer verantwoordelijkheid

11. Rondvraag
- Gert-Jan: MR Agenda invulling -> Inhoud van de vergadering -> Ook andere
items op de agenda zetten. Niet alleen de items waarbij Brian veel aan het
woord is, omdat hij daar de persoon voor is en daar de nodige informatie over
kan geven.
- Brian geeft aan het prettig te vinden om het proces van de vergadering te
volgen. Hij vindt het niet belastend om bij de vergadering te zijn.
- Aanwezigheid van Brian kan ook tijdsbesparend zijn, omdat hij direct
informatie en antwoord kan geven op bepaalde gesprekspunten.
- Nadenken over andere structuur van de vergadering
12. Plannen 1e vergadering nieuwe schooljaar
- woensdag 29 september 2021: 19.30 uur (op school)
13. Sluiting (uiterlijk 21:30 uur)
Openstaande actiepunten n.a.v. van de vorige vergadering :
wat

wie

wanneer

Notulen 2 juni op website

Brian

zsm

gedaan

