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Notulen 
MRVERGADERING 
wk.: Dag: Datum: Tijd: Voorz.: Notulist: 
    Wo. 11-03-2020 07.45 – 08.30 uur Lonneke Emma 

 

Aanwezig:    Oudergeleding: De vader van Zayna uit gr 8B, moeder van 

    Kenzo uit gr 4A en moeder van Ravaëlla uit gr 2B. 

Lerarengeleding: Lonneke, Minggus, Emma  

Directie: Annemieke 

Afwezig zonder kennisgeving:  

Afwezig met kennisgeving: Janice, Corry, Gwen en de vader van Jeremiah uit groep 

7B 

   

 

MEDEDELINGEN: er is een oproep gedaan voor nieuwe MR leden waardoor er 3 nieuwe 

ouders zijn aangeschoven.  
 

POST:  

  

NOTULEN VORIGE VERGADERING:  

Notulen goedkeuren vergadering 5 februari en indien geen aanvullingen dan plaatsen op 

de site. 

 

Agendapunten:   

 

Punt Onderwerp: Besproken: 

1 IKC  

 

 

Het IKC (integraal Kind Centrum) is een samenwerking 

tussen De Brink, Swazoom en de Buddies. Het gebouw 

naast de Brink is aangevraagd bij de Gemeente door dit 

samenwerkingsverband.  Swazoom en twee groepen van de 

Buddies zullen hier in ieder geval intrekken en er is vanuit 

de school de wens om hier een ruimte beschikbaar te 

hebben voor de kleuters. Er wordt gevraagd om input voor 

de website van het IKC. Wat mist er nog en hoe 

gebruiksvriendelijk is het? Annemieke zal hier een eerste 

opzet voor maken. Hier wordt op terug gekomen. 

2 Voortgang 

Familieschool  

Is van start gegaan in samenwerking met De Holendrecht. 

Ivm ruimtegebrek is de wens om ook dit project in het 

gebouw naast De Brink plaats te laten vinden. Hopelijk 

kunnen we er 1 mei in. De gemeente houdt het in ieder 

geval vrij voor de Brink/het IKC. Het bedrag van €150000 
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(verkregen voor IKC) wordt doorgeschoven ook indien het 

niet uitgegeven wordt. Dit was voorheen niet zeker; indien 

er geen gebruik gemaakt zou worden van het geld, zou het 

ingetrokken worden. Al met al lijkt er een weg gevonden te 

zijn in de bureaucratie omtrent deze locatie.  

3 Omgang 

richtlijnen 

Corona 

Hier stond ook een bericht over in de nieuwsbrief. De school 

houdt de richtlijnen aan van de GGD en de Gemeente. Er 

liggen scenario’s klaar indien er gehandeld moet worden.  

4 Ouderbijdrage  Vaste MR ouders van dit moment zijn hiervoor nodig dus 

wordt doorgeschoven naar volgende MR vergadering. Er is 

een tekort bij de schoolreisjes; dit gat kan gevuld worden 

met geld van de MR. Vraag aan Gwen; heeft de Gemeente 

het bedrag van de stadspassen gestort? En zit de €1000 die 

vorig jaar miste hier nu ook bij?  

5 Project Ruimte 

voor Regie  

Dit is een overheidsproject geschikt voor scholen die een 

voldoende of goed hebben gekregen van de inspectie. Een 

van de onderdelen is flexibiliteit van de schoolvakanties 

waardoor er meer ruimte is voor verlof van leerlingen. 

Daarnaast biedt dit meer ruimte voor peuters om alvast 

mee te draaien bij de kleuters en voor kleuters de 

mogelijkheid om iets langer bij de peuters te blijven. Hier 

zou dan 2 jaar wat mee gespeelt kunnen worden. Het IKC is 

hierin natuurlijk erg belangrijk. Annemieke gaat samen met 

Lotte hier een voorstel voor opstellen.  

6 Verkiezingen MR 

2020/2021 

Er zijn 4 aanmeldingen geweest na de oproep voor nieuwe 

MR leden. De vader van Zayna uit gr 8B, moeder van Kenzo 

uit gr 4A, vader van Jeremiah uit groep 7B en moeder van 

Ravaëlla uit gr 2B. Het voorstel is om alle nieuwe 

aanmeldingen deel te laten nemen aan de vergaderingen. 

De deelnemende ouders hebben in totaal 3 stemmen en hier 

blijven we wel aan vast houden. Op deze manier zal er een 

afwisselende samenstelling zijn waarbij er altijd voldoende 

input vanuit ouders geleverd kan worden. Het wordt zeer 

gewaardeerd dat deze ouders de moeite nemen om aan te 

schuiven! Het tijdstip van de vergadering wordt besproken: 

de volgende vergadering zal op woensdagavond 8 april 

gehouden worden van 17:00-18:00. Er wordt besloten om 

de vergaderingen wel elke 3-4 weken te houden waardoor 

er minder lang vergaderd hoeft te worden (in het verleden 

was dit nog wel eens 2 uur elke 6 weken).  

7 Personeel De bezetting van groep 7 verloopt moeizaam. Tot 1 april 

wordt de groep gesplitst waarbij PIOS inspringt met RT 

lessen (verdeling 13 om 6). Lonneke haar 

zwangerschapsverlof wordt opgevangen door Itha. Indra wil 

weer een dag bijspringen; dit zal waarschijnlijk de vrijdag 

worden in groep 5. Er is tevens een nieuwe zij-instromer die 

nu haar ‘stage’ loopt in groep 5. De zzp’er die in groep 4 en 
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Actiepunten:  

- Input ouders zodra website IKC een eerste versie heeft 

- Gwen: heeft de Gemeente het bedrag van de stadspassen gestort? En zit de €1000 die 

vorig jaar miste hier nu ook bij?  

 

 

VOLGENDE VERGADERING: 8 april  

groep 5 staat, zal waarschijnlijk niet verlengen na de 

meivakantie. Dan zal er ook op de donderdag een gat vallen 

bij groep 4.  

Het noodplan dat is opgesteld is kort besproken. Er worden 

al veel van de voorstellen uitgevoerd in de school (denk aan 

vakdocenten zo plannen dat er dagdelen vrijvallen). Er 

wordt tevens gesproken over extra financiën (voor 

bijvoorbeeld vakdocenten) maar het is even de vraag of die 

er ook komen. Daarnaast wordt er in het noodplan 

gesproken over een bevoegd docent-leerling ratio. Aan de 

hand van dit ratio kan bepaald worden of een school een 

vacature mag uitzetten. De definiëring van bevoegd docent 

is hier nog wel even belangrijk in. De formatie voor 

aankomend schooljaar zal in de volgende MR voorgelegd 

worden. Er zijn nu 12 groepen en dat worden er 

waarschijnlijk 13 (extra kleutergroep).  


