Notulen MR De Brink woensdag 17 november 2021
datum: woensdag 17 november : 19.30 uur - 21.00 uur, via google meet

Deel1: 45 minuten
1. Opening en vaststelling agenda (5 min)
● Notulist: Rieke. Volgende keer: Hannah
● Vandaag sluiten er twee ouders aan: Nina Blijleven en Miranda Wolffenbuttel

2. V
 aststellen verslag vergadering 29 sept 2021 (2 min)
Verslag wordt vastgesteld, Minke stuurt het door en kan op de website.
3. M
 ededelingen / ingekomen stukken (Minke) (2 min)
Geen ingekomen stukken

4. Nieuws uit Team (Nannie) (5 min)
Mirjam is geopereerd, goed gegaan, is aan het herstellen. Vervanging is nu geregeld.
Ingrid is geopereerd, operatie geslaagd en aan het herstellen. Vervangen door LIO,
dit gaat goed.
Francien is op dit moment ziek en heeft nog tijd nodig. Op dit moment is de
vervanging geregeld.

5. N
 ieuws uit OR (3 min)
Verslag ontvangen
Gruit opfrisser wordt verder onderzocht, dit pakt de OR zelf verder op.
6. N
 ieuws uit GMR (5 min)
Geen nieuws.
7. Nieuwe MR-leden (2 min)
Vanwege komend vertrek van Minke, is het goed om hier doorlopend over te blijven
nadenken. We laten dit punt voorlopig terugkomen op de agenda.

8. Verslag van vertrouwenspersoon (Gert-Jan) (2 min)
Gert-Jan en Karin zijn vertrouwenspersoon. Ze hebben dit jaar een ronde gemaakt
langs de klassen. Ze werken met een brievenbus. Nav de briefjes worden er
gesprekken gevoerd met de kinderen. Na zo’n ronde worden er vooral briefjes in de
bus gedaan.
Afgelopen jaar waren er geen/weinig meldingen, vanwege het vele thuiswerken.
Dit jaar wellicht wel wat meer meldingen.
1e lijn is altijd naar de leraar toe, daarna komen Karin en Gert - Jan in “beeld”.

In principe loopt het via de leerkracht, vooral wanneer er veel “vaste” bezetting is
voor de groep.
Vraag Nina; is het misschien een idee om een tweede ronde te houden, zodat het
weer wat meer onder de aandacht komt?
Gert - Jan geeft aan dat dit een goed idee is.

9. Evaluatie/terugblik op invoering van continue-rooster (10 min)
Pauzemomenten (30 minuten) voor de leerkrachten valt eigenlijk niet te regelen. Dit
was wel afgesproken. Op dit moment hebben de leerkrachten 15 minuten pauze en
dit is nu wel geregeld. Wel is het weinig.
Brian vult aan: Formeel hoeft de pauze niet geregeld te worden. Maar wil dit wel
geregeld houden, is wel belangrijk om een kwartier pauze te houden.
De wens ligt er wel, dat wanneer de mogelijkheid van 30 minuten er wel is, dat dit
dan geregeld wordt.
10. Vaststellen taakbeleid voor lopend schooljaar (PMR) (document) (5 min)
Dit wordt bij deze vastgesteld door de Personeelsgeleding van de MR.
Deel 2: 45 minuten (vanaf dit punt sluit Brian aan bij het overleg)
11. Overzicht van de formatie na teldatum van 1 oktober (10 min)
Onderbouw wordt groter dan de bovenbouw, betekent dat De Brink een groeiende
school is. Voor komend schooljaar wordt nog iets meer groei verwacht.
Aanmeldingen laten zich niet goed voorspellen, mede vanwege Corona.
In heel Leusden krimpt het aantal basisschoolleerlingen. Maar in de wijk rondom De
Brink is een groei, tegen de verwachting in.
Heeft twee kanten; we willen graag naar 8 groepen. Maar de andere scholen in het
gebouw groeien ook, dus dan hebben we te maken met een tekort aan ruimtes.
Tekort aan ruimtes moeten we in de gaten houden, wanneer iets te melden valt,
wordt dit geagendeerd.
Huisvesting valt rechtstreeks onder de gemeente.
De teldatum valt nu op 1 oktober, wordt mogelijk 1 februari. Daar is echter nog geen
definitief besluit over genomen. Dit haalt namelijk de bekostiging/begroting helemaal
overhoop. Kan goed zijn dat dit dus nog niet wijzigt.

12. Informatie begroting De Brink (Brian 5 min)
Brian heeft 18 november overleg met directie over de begroting.
We agenderen dit voor het volgend overleg.

13. Formatie; opheldering over het proces en de daarbij vertragende factoren
Meest vertragende factor is: geld; hoeveel FTE kan je binnen je budget kwijt?
Alle collega’s hebben een bestuursbenoeming, geen benoeming bij De Brink.
Alle gaten moeten binnen het hele bestuur gevuld zijn, voordat de formatie definitief
is.
Binnen Voila is er iemand die de regie heeft (Gert Broekhuizen). Hij trekt op een
gegeven moment ook een streep; geen wisselingen meer.
Rieke: Heeft de GMR hier ook een rol in?
Brian: In ieder geval niet op de formatie zelf.
De vraag ligt op het proces, procesmatig.
We willen begrijpen wat de procedure is. Dit is dan het doel van onze vraag.
Minke benadert Gert Broekhuizen daarin rechtstreeks. Vraag voor Gert:
Hoe ziet het proces eruit voor het totstandkomen van de formatie op iedere Voila
school? Wat zijn hierin bepalende factoren? En is er een tijdschema aan dit proces
gekoppeld?
14. NPO gelden op bestuursniveau. Op en of aanmerkingen nav de gestuurde mail.
Vraag Gert - Jan; is de 250 euro eerst afgesproken en toen het plan opgesteld. Of
andersom? De eerste stap is wel geweest; zoveel bovenschools en zoveel naar de
school.
Vraag Hannah: wat kunnen we op De Brink terugzien van de 250 euro
(bovenschools). Dit valt terug te lezen in het plan van Voila. Bijvoorbeeld bekostiging
van vervanging leerkracht door LIO’er.

15. Schoolplan (Brian heeft document gedeeld) (5 min)
● Vragen aan Brian m.b.t. hoofdstuk 1 t/m 4
● Verdere bespreekpunten: (10 min): geen
16. Rondvraag
Rieke: is er al zicht op nieuwe gymdocent:
Gert - Jan; er is wellicht zicht op een nieuwe gymdocent.
17. Sluiting (uiterlijk 21:00 uur)
Volgend overleg 15 december

Actiepunten:
Notulen doorsturen GMR, OR, Brian (website De Brink)

Minke

Opheldering zoeken rond punt 6 in de notulen van de GMR. Wat is
daarbij voor onze MR van belang? Minke belt Lisa (voorzitter GMR)

Minke

Navragen bij Gert Broekhuizen: Hoe ziet het proces eruit voor het
totstandkomen van de formatie op iedere Voila school? Wat zijn
hierin bepalende factoren? En is er een tijdschema aan dit proces
gekoppeld?

Minke

Agendapunten volgende vergadering:
Begroting De Brink inclusief NPO gelden 2021/2022
Schoolplan 2021 - 2025
(lezen en goedkeuring door de MR)

