
MR vergadering 18 januari 2022  
 
Aanwezigen 
 
Personeelsgeleding: 

• Minggus Hentzepeter, leerkracht groep 6/7b (voorzitter) 
• Daniek van Aar, leerkracht groep 4a 
• Emma van Balen, leerkracht 5/6b 

 
Oudergeleding: 

• Emmanuel Djakumah, vader Jonathan (groep 4a) 
• Renate Avans, moeder Kenzo (groep 6a) 

 
Afwezig: 

• Zeshan Akram, vader Aizah (groep 7/8)  
 
 
Directie: 

• - 
 
Overzicht ingestuurde stukken: 

• - 
 
Start: 
• Vaststellen notulen mr-vergadering december. 
 
Overleg met directie 
- 
 
Overleg MR intern 

 Onderwerp Doel Bijbehorende stukken Inbreng 
1. Mededeling personele 

bezetting  
informeren 
 

- Minggus 

Toelichting: 
 
Er zijn personele wijzigingen: 
Irene gestopt: Krista en Sabini zijn nu leerkracht in die groep. 
Groep 3: Ramon (tijdelijk t/m Marline terug is) en Reshmi (blijft ook nadat Marline terug is). 
Joan is ziek geworden en komt waarschijnlijk niet meer terug. Heel vervelend voor haar, 
hopelijk knapt ze helemaal op.  
Instroomgroep onderbouw: Ilse en Ashanti (ondersteunde eerst Eudia).  
School profileert zich in ieder geval onderscheidend van andere scholen want we weten 
personeel aan te trekken.  
 
2. Corona update  informeren -   Minggus 
Toelichting: 
 
Er zijn een aantal besmettingen onder leerlingen en personeel. Hoe pakken we dit op binnen 
de school. Zijn er nog suggesties vanuit de oudergeleding?  
Zelftesten zijn de moeite waard om te doen. Leerlingen in de klas ook aansporen om thuis te 
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testen.  
Bij quarantaine wordt nu voorzien in online werk en eventueel papier werk. Daarnaast kan er 
een contact moment georganiseerd worden. In de bovenbouw wordt online werk veel ingezet 
zodat de leerlingen mee kunnen doen met de lessen in de klas. Middenbouw biedt papierwerk 
aan.  
MR-lid doet de sugegstie van een leesclubje à Er wordt nagevraagd waar dit nu georganiseerd 
wordt (bibliotheek?).  
We zouden ook extra activiteit aan kunnen bieden zoals boekbesprekingen of bouwpakketten.  
 
3.  BAC start - -   Minggus 
Toelichting: 
 
De vacature voor directeur staat weer uit. De eerste ronde van de BAC start dus ook weer.  
De procedure is veranderd; er wordt een eerste kennismaking gedaan door Harry, Huibert en 
Halouma en indien de kandidaat interessant genoeg wordt deze aan de hele BAC voorgesteld.  
4.  GMR update - -   Emma 
GMR: Begroting is besproken in de GMR en de loonsverhoging. 
5.  Gebedsruimte - -   MR team 
MR-lid: De Brink is een multiculturele school en er is geen gebedsruimte. Ik denk dat dat een 
mooie aanvulling zou zijn. Het is wenselijk om 5x per dag te bidden als Islamiet. Ook als de 
school weer helemaal open is dan zou het ook voor leerkrachten en ouders een mooie 
aanvulling zijn. Een ruimte die enigszins is afgeschermd zou mooi zijn. Het kan een unique 
selling point zijn voor De Brink. Hoe verhoudt dit zich tot openbaar onderwijs? Voor de kinderen 
kan nog een discussiepunt worden maar voor personeel of ouders zou het heel baanbrekend 
kunnen zijn. Dit zal verder onderzocht worden zodat we er in de volgende vergadering op terug 
kunnen komen. 

 
 
 
Agendapunten komende vergadering: 
• - 

 
Acties start schooljaar 2021 – 2022:  
• MR reglement IKC de Brink vernieuwen. 
 
Vergaderdata schooljaar 2021 – 2022:  
 
18 januari 19.00 
15 februari 17.00 (zal geannuleerd worden indien er onvoldoende punten zijn om te 
bespreken) 
1 maart 17:00 (kort overleg over de manier waarop de school weer ‘open’ kan na de 
COVID sluiting) 
22 maart 19.00 
19 april 17.00 
31 mei 19.00 
28 juni 17.00 
 


