
MR vergadering 7 december 2021  
 
Aanwezigen 
 
Personeelsgeleding: 

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

 
Oudergeleding: 

• Emmanuel Djakumah, vader Jonathan (groep 4a) 
• Renate Avans, moeder Kenzo (groep 6a) 
• Zeshan Akram, vader Aizah (groep 7/8) – Na bespreken thuisonderwijs 

uitgelogd. 
 
Directie: 

• - 
 
Overzicht ingestuurde stukken: 

• - 
 
Start: 
• Vaststellen notulen mr-vergadering november. -> Aangenomen. 
 
Overleg met directie 

 Onderwerp Doel Bijbehorende stukken Inbreng 
1. Mededeling personele 

bezetting  
informeren 
 

- Minggus 

Toelichting: 
 
Er zijn personele wijzigingen in de onder-, midden- en bovenbouw na de kerstvakantie.  
 
Vergadering 
De bezetting besproken voor na de vakantie. Geen verdere vragen over dit onderwerp.  
 

 
Overleg MR intern 

 Onderwerp Doel Bijbehorende stukken Inbreng 
1. Evaluatie thuisonderwijs - - Daniek 
Toelichting: 
 
Wat ging er tijdens de vorige schoolsluiting goed en wat kan er beter? Een voorbereiding voor 
het geval we de school opnieuw noodgedwongen zouden moeten sluiten.  
 
Vergadering 
Uit de media komen geluiden dat we misschien wel een week eerder sluiten.  
We denken dat er dan thuisonderwijs geboden moet worden.  
Er wordt aangegeven dat er geluiden zijn dat er kinderen verantwoordelijk worden gesteld om 
hun werk te doen en mails te lezen.  
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Doorzetten 

- Dagopening; check-in. Koppelen aan gedragsregels.  
- Opvang was goed ingericht.  
- Verplichte 12:00 uur check-in, een vragenrondje.  
- Invulling doorzetten vanuit de leerlijn.  
- De kinderen met ouders die cruciaal beroep hebben naar de opvang.  
 

 
Opzetten 

- In de middag een check-in met leerkracht om te voorkomen dat het minder serieus 
wordt. 

- Structuur aanbieden.  
- Absenten duidelijker melden en er iets meedoen.  
- Bij de gedragsregels zetten een serieus houding laten zien, bijvoorbeeld door 

aangekleed en wel aan tafel te zitten.  
  

 
Niet doorzetten 

- Er zijn hier geen punten naar voren gekomen.  
 
2. Idee voor de schoolgids  - -   Renate 
Toelichting: 
 
Renate heeft een idee voor de schoolgids.  
 
Vergadering 
 
In de schoolgids staat een stukje over het dossier inzien. Ouders hebben recht om informatie 
op te halen over hun kind/mee te krijgen. Dit staat nu niet in de schoolgids. Daarbij is het vanuit 
school mooi als er duidelijkheid en transparantie hierover is en het dan goed zou zijn om het te 
vermelden.  
 
de schoolgids wordt bekeken: er staat inzien. Dat is niet hetzelfde als meegegeven.  
 
Een ouder heeft ook eerder het dossier opgevraagd en heeft het van de leerkracht gekregen. 
Dus het kan wel.  
 
Actie 
Minggus gaat overleggen met Halouma en vragen hoe andere Zonova-scholen dit in hun 
schoolgids hebben staan.   
 
 
  
3. Vaststellen vergaderdata   - -   Minggus 
Toelichting: 
 
We hebben vergaderdata onder voorbehoud gepland. Deze moeten we nog bevestigen.  
 
Vergadering  
voorstel 19:00 uur.  
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-Als leerkracht heb je nog meer recht op compensatie op het moment dat er in de avond 
gewerkt wordt.  
-tijdstip maakt niet uit.  
Leerkrachten: het liefst aan schooltijd vast, maar we doen het samen dus dan kunnen we 
daarin variëren.  
Afwezigen nog vragen.  
 

- Kijken of we dit kunnen variëren qua tijden.  
- Zoom en fysiek.  

 
Conclusie  
Zoom doet niet onder in vergelijking met fysiek op school. Eens in het kwartaal op school. Dit 
zal doen vroeg zijn. Voorstel is om te variëren qua tijd. Een late tijd zal dan op Zoom zijn.  
 
Actie 

- Overleggen met Halouma hoe dit zit met compensatie.  
- Emma en Zeshan vragen wat zij willen met betrekking tot het tijdstip.  

 
 
4. Voortgang acties mr   - -   Minggus 
Toelichting: 
 
Denkvraag n.a.v. vorige vergadering: Hoe kunnen we concreet de ouderbetrokkenheid 
vergroten?  
 
Vergadering 

- vorig jaar zwemmen begeleid, terwijl er ouders waren die daarna gezien werden op de 
markt. Als ouder word je niet serieus genomen als je andere ouders vraagt om te 
helpen. 

- Een lijst met activiteiten om iets te doen waarbij ouders zich kunnen inschrijven. Ouders 
hieraan herinneren en betrekken, wat gaat u doen dit jaar? Hoe gaat u bij het onderwijs 
van uw kind helpen? 

- Ouders meer betrekken. Ook een ultimatum stellen om ergens niet heen te gaan als er 
geen hulp wordt geboden.  

 
Actie  

- Gr.6 stuurt een lijst met namen voor schooltuinen waarbij ouders zich kunnen 
inschrijven.  

 
Agendapunten komende vergadering: 
• Begroting  

 
Acties start schooljaar 2021 – 2022:  
• MR reglement IKC de Brink vernieuwen. 
 
Vergaderdata schooljaar 2021 – 2022:  
 
18 januari 
15 februari 
22 maart 
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19 april 
31 mei 
28 juni 
 


