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Openbare Basisschool de Brink;  Mijehof 302; 1106 HW Amsterdam Zuidoost.  
Telefoon: 020 - 697 26 85; Website:www.debrink.com  
 
    MR vergadering Schooljaar 2015-2016 

Notulen MR VERGADERING 
wk.: dag: Datum: Tijd: Voorz.: Notulist: 
10 di. 08-03-2016 18.15 - 19.15 uur Janice  Lonneke 

Aanwezig: Sheila, Gwen, Annemieke en Lonneke 

Afwezig: Natascha ziek, Natalie met bericht afwezig, Janice afwezig zonder bericht.  
 

MEDEDELINGEN: 
 Subsidie aanvraag; Amsterdamse scholenbeurs gelezen. Annemieke licht toe dat 

er nog meer subsidie aanvragen al de deur uit zijn.  

  

NOTULEN vorige vergadering: goedgekeurd 

 

AGENDAPUNTEN:  
Niet doorgegaan i.v.m. het ontbreken van de agenda.  

Verzoek volgende keer goed overleggen met Annemieke over de agendapunten. En de 

doorgestuurde stukken goed doorgelezen te hebben.(Jaarplanning, Jaarwerkplan, 

Schoolgids)  

 
Personeel: 

Er word heel druk gekeken naar de nieuwe formatie en hoe we dit rond moeten maken. 

We krimpen iets in administratie, Izairra is al 1 dag bij de Cornelis Jetzes aan het werk. 

Verder wordt er ook gesproken met de langdurig zieken over hoe en wat verder. 

Verder komen er nu ook wat reacties op de vacature voor de adjunct, en daar gaan we 

langzaam mee verder.  

Verder komen de invallers die nu in groep 6 en 3 staan langzaam goed op gang.  

 

RONDVRAAG: 
Geen agenda aanwezig, graag volgende keer een week van te voren mailen.  

 

Er wordt zorg uitgesproken over het zwemmen en het behalen van de diploma’s. Dit 

wordt teruggekoppeld aan de leerkrachten en de sport coördinator van de gemeente en 

jump-in.  

 

Kleuters drinken slecht, sinds we alleen nog water of melk drinken. Is er nog schoolmelk? 

Annemieke gaat hier achteraan.  

 

De financiën van de OR zijn erg vaag, graag een keer samen met de OR kijken hoe we 

dit gaan aanpakken. Er moet een duidelijker stuk in de nieuwsbrief komen omdat er echt 

veel te weinig budget is binnen gekomen. 

Ook moet er gebrainstormd worden over eventuele andere manieren om geld binnen te 

halen voor de OR.  
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Afspraken: 

Onderwerp Actiepunt Wie voert het uit 
Agenda 5april Opstellen en overleggen met Annemieke Janice 

Stukken Goed lezen van de stukken die 

doorgestuurd worden 

Allen 

Schoolmelk Is er nog schoolmelk Annemieke 

Notulen vergadering Notulen uitwerken Lonneke 

 

VOLGENDE VERGADERING OP: 5 April 2016 


