
MR vergadering 29 maart 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) (afwezig, gemeld via Kwieb) 
• Renate Avans, moeder Kenzo (groep 6a) 
• Zeshan Akram, vader Aizah (groep 7/8) (afwezig, gemeld via Kwieb). 

 
Directie: 

• Halouma Kanouch  
 
Overzicht ingestuurde stukken: 

• Notulen mr-vergadering januari  
• Bericht Harry Dobbelaar m.b.t. aanstelling nieuwe directeur 
• VLOA  

 
Start: 
• Vaststellen notulen mr-vergadering januari. Iedereen stemt in met de notulen.  
 
Overleg met directie 

 Onderwerp Doel Bijbehorende stukken Inbreng 
1. Aanstelling nieuwe 

directeur 
informeren 
 

Bericht Harry 
Dobbelaar 

Halouma 

Toelichting: 
 
We hebben een nieuwe directeur! Astrid Limmen start op 11 april.  
Emma en Renate waren ook onderdeel van de BAC. Astrid heeft kennis gemaakt met het team. 
Ze begint met de tweedaagse kennismaking met alle directeuren. Astrid heeft aangegeven 
enthousiast te zijn om te beginnen. Er wordt onderstreept dat de BAC erg tevreden is met de 
keuze voor Astrid.  
2. Inspectie bezoek informeren -   Halouma 
Toelichting: 
 
Op donderdag 24 maart is de school bezocht voor een ‘themaonderzoek’. Hierbij zijn een 
aantal leerkrachten bezocht door de inspecteur. De school krijgt geen rapportage op 
schoolniveau, maar werd gekozen om deel te nemen aan een breder onderzoek.  
Er staat ook een stukje in de nieuwsbrief over het themaonderzoek. Er doen 200 scholen mee 
aan het themaonderzoek (hier wordt voor geloot). Er zijn 3 klassenbezoek geweest waarbij toch 
ook breed naar de school gekeken wordt. De inspecteur heeft gezien dat de beoordeling goed 
nog steeds zichtbaar is. De inspecteur was onder de indruk van de bezochte lessen. Alleen de 
opbrengsten van groep 8 zijn zorgwekkend; waarschijnlijk 3 jaar op rij zal de norm niet gehaald 
worden (gebaseerd op de M toetsen dit jaar aangezien de eindtoetsen nog niet zijn geweest). 
Is het leuk om de ‘goed’ te onderstrepen bij het team? Er mag stil gestaan worden bij het feit 
dat de ‘goed’ vanuit het team komt; een team effort. Leuk aandenkje vanuit directie/ib/mr 
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3.  informeren VLOA  Halouma 
Toelichting: 
 
VLOA staat voor ‘Verordening op Lokaal Onderwijs Beleid Amsterdam’. Voor elk schooljaar 
kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen voor verschillende voorzieningen.  
 
Meer informatie op: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B21ECC718-4A19-
4AD2-A21F-707C3DDC3E08%7D#case_%7B278C501D-6083-41DE-AFCC-
BD0C25938ADC%7D  
 
Alleen de kansenaanpak VVE en Burgerschap gestuurd. De hoogbegaafdheid en gym zijn niet 
doorgestuurd. MRT en cultuurcoordinator en OOP zijn ook niet meegestuurd aangezien deze 
niet relevant zijn aangezien die kosten vanuit personeel bekostigd wordt. De VLOA’s zoals nu 
aangegeven komen constant terug vandaar dat deze nu gedeeld zijn. Inzet vakantieschool 
vanuit RvR; de inzet van personeel hiervoor blijkt steeds lastiger. Door het apart zetten van 
budget hiervoor zou het verkrijgen van personeel makkelijker kunnen.  
Burgerschap; we kunnen de gelden zo inzetten dat het past bij onze school. Er zal ook door 
een LIO’er een scriptieonderzoek gedaan worden binnen het thema Burgerschap.  
Het voorleesprogramma is leuk om te laten zien aan het gehele team op een studiedag 
bijvoorbeeld. NL taallessen is een apart potje vanuit de gemeente en gaat niet via de VLOA’s.  

 
 
 
Overleg MR intern 

 Onderwerp Doel Bijbehorende stukken Inbreng 
1. Terugkoppeling voortgang 

‘gebedsruimte/stilteruimte’ 
Bespreken 
 

- Minggus 

Toelichting: 
We hebben het team gevraagd hoe zij tegenover een gebeds- of stilteruimte. We zullen de 
vervolgstappen bespreken.  
 
We hebben dit onderwerp tijdens een studiedag aangekaart. Via de mail hebben we reactie 
gekregen van bijna het gehele team. Het team had de wens om een stilteruimte (meer neutrale 
en multi inzetbare ruimte). Wegens ruimtegebrek zien we nu geen plek om de ruimte in te 
richten (zowel bij de Brink als bij De Buddies). Er zijn wel wat suggesties binnengekomen 
omtrent godsdienstonderwijs. Er zijn godsdienstlessen waar voornamelijk leerlingen van eigen 
godsdienst naar toegaan. Misschien is het interessant om de godsdienstlessen breder in te 
zetten. We zouden uit moeten zoeken hoe we die lessen anders kunnen inzetten. Mocht er iets 
veranderen in de ruimtes dan kunnen we kijken hoe we het voorstel van de stilteruimte wel 
kunnen inrichten.  
2. Ramadan Bespreken -   Minggus 
Toelichting: 
 
1 of 2 april start de Ramadan. Op welke manier kunnen we daar op school extra aandacht aan 
besteden met behulp van ouders? Dit is besproken tijdens het haloverleg.  
 
Welke rol kan de oudergeleding van de mr hierin spelen? Welke ideeën hebben ouders 
hierover? Een vlog zoals vorig jaar in groep 3/4B is gedaan zou erg leuk zijn. Het zou heel leuk 
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zijn dat er op school een maaltijd (Iftar) samen genuttigd kan worden na het laatste gebed. Dat 
zou dan lijken op het kerstdiner. Misschien is het iets voor volgend jaar aangezien deze datum 
dit jaar in de vakantie valt. De laatste vrijdag van de ramadan zou een heel mooi moment zijn 
(nacht van 1000 nachten) Layla Edgadar. De vergevingsgezindheid en inlevingsvermogen die 
dan centraal staat zou heel mooi zijn om te vieren of in ieder geval onder de aandacht te 
brengen. Misschien zou er iemand vanuit de moskee iets over kunnen vertellen. De opties 
worden met de feestcommissie besproken. Het vieren van Iftar zou volgend schooljaar een 
mooi streven zijn.  
 

 
 
 
 
Agendapunten komende vergadering: 
• - 

 
Acties start schooljaar 2021 – 2022:  
• MR reglement IKC de Brink vernieuwen. 
 
Vergaderdata schooljaar 2021 – 2022:  
 
19 april 17.00 (eerste vergadering met Astrid. Misschien juist leuk om dit een fysieke 
bijeenkomst te laten zijn) 
31 mei 19.00 (Emma afwezig ivm verlof) 
28 juni 17.00 (Emma afwezig ivm verlof) 
 


