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Notulen 

MRVERGADERING 
wk.: Dag: Datum: Tijd: Voorz.: Notulist: 
   3 Wo. 05-02-2020 07.45 – 08.30 uur Lonneke Gwen 

 

Aanwezig:    Oudergeleding: Gwen 

Lerarengeleding: Lonneke, Corry 

Directie: Annemieke 

Afwezig zonder kennisgeving: Janice  

Afwezig met kennisgeving: Emma 

   

 

MEDEDELINGEN:  
 

POST:  

  

NOTULEN VORIGE VERGADERING:  

Notulen goedkeuren vergadering 20 november, en 11 december -> wordt gemaild door 

Lonneke en indien geen aanvullingen dan plaatsen op de site. 

 

Agendapunten:   

 

Punt Onderwerp: Besproken: 

1 Financiën  

 

 

Update: begroting 2020, stand van zaken: 

2019 is positief afgesloten. Er zijn 40 nieuwe pc’s 

aangeschaft. 

Voor komend jaar is er toestemming voor extra 

investeringen (oa voor de hoge detacheringskosten ivm 

leraren tekort).  

Meubilair is overgenomen van de 16e Montessori, en in de 

voorjaarsvakantie zullen de wc’s worden verbouwd/ 

opgeknapt. Het schoolplein zal worden gerenoveerd en een 

groot deel van het budget zal gaan naar nieuw 

kleutermateriaal (verwachting is dat er een extra kleuterklas 

komt), een nieuwe rekenmethode en touchscreen-

digiborden.  

 

MR geeft akkoord op het budget voor werkdrukvermindering 

(oa mediawijsheid; voor muziek en drama zal worden 

gekeken naar ondersteunende onderwijs assistent) 



 

                             

 
 2 
 
Openbare Basisschool de Brink; Mijehof 302; 1106 HW Amsterdam Zuidoost.  
Telefoon: 020 - 697 26 85; Website: www.basisschool-debrink.nl  
 
    MR-vergadering Schooljaar 2019-2020 

 

Actiepunten:  

Annemieke zet MR verkiezing in NB 

Leerkrachten vragen gericht aan ouders of er interesse is om deel te nemen aan de MR 

vergadering.  

 

VOLGENDE VERGADERING: 11 maart 

2 Uitslag 

familieschool 

aanvraag  

De Brink zal zo veel mogelijk samen gaan werken met 

Holendrecht school om te kijken waar winst te behalen valt; 

zoals tegelijk projecten inzetten om de efficiency te 

verbeteren.  

3 Tevredenheidson

derzoek  

 

De uitslag is hoger dan vorige keer: een 7,6! De kinderen 

gaan graag naar school en voelen zich hier veilig. Vanuit het 

team wordt interne communicatie als verbeterpunt 

genoemd (vooral hoe om te gaan met extra zorg kinderen).   

De uitslag is geplaatst op de website scholenopdekaart.nl  

4 Personeel Annemieke heeft aangegeven met verlof te gaan van 1 

april-1 aug. Daarnaast komt er ondersteuning voor de 

IBers. Er staat nog een vacature open voor een kleuterklas.  

5 Verkiezingen MR 

2020/2021  

Eén aanmelding: Lonneke zal deze kandidaat mailen. 

Leerkracht geleding moet ook nieuwe leden werven 

(vervanging Lonneke tijdens verlof, en Corry zit ook al aan 

haar termijn); er zijn een aantal gegadigden en worden 

benaderd. 

Annemieke zal het weer in de nieuwsbrief noemen en de 

leerkrachten zullen het aangeven tijdens de 

oudergesprekken.  

6 IKC 

Samenwerkingso

vereenkomst 

IKC oplevering is uitgesteld; maandag weer een nieuwe 

poging. De Buddies moeten verplicht een GGD keuring 

doen, de datum zal hopelijk snel bekend worden. In ieder 

geval zal een deel van het gebouw snel in gebruik kunnen 

worden genomen. Financieel zal er nog wat overlegd 

moeten worden. 

   


