
MR vergadering 23 september 2021  
 
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) 
• Renate Avans, moeder Kenzo (groep 6a) (logt later in) 
• Zeshan Akram, vader Aizah (groep 7/8)  

 
Directie: 

• - 
 
Overzicht ingestuurde stukken: 

• - 
 
Overleg met directie: 
 
N.v.t. voor deze vergadering. Er wordt wel alvast vertelt dat er voor volgende 
vergadering een Corona update en een nieuw protocol door directie aangeleverd zal 
worden. De vraagt wordt gesteld of hier ook in zal komen te staan of ouders dan 
weer op school mogen komen. Er wordt besproken dat ouders waarschijnlijk 
mondjesmaat weer het gebouw in kunnen. Het voorstel komt richting de MR zodat 
het er is. Moet er dan een nieuwe vergadering gepland moet worden? Indien er 
instemmingsrecht op het protocol van toepassing is lijkt dat handig en indien er 
alleen sprake is van een informerende functie dan zal rondmailen afdoende zijn. Bij 
de volgende vergadering zal directie tevens een toelichting geven op de NPO gelden 
en het Jaarplan van de Brink.   
 
Er is een vraag over de beschikbaarheid van ergotherapie voor alle leerlingen. Deze 
vraag zal later deze vergadering besproken worden.  
 
Tot slot is men benieuwd naar de mening wil van de ouders van de MR betreffende 
de feesten Sinterklaas en Diwali.  
 
 
Overleg MR intern 
 

 Onderwerp Doel Bijbehorende stukken Inbreng 
1. Update GMR informeren 

 
- Emma 

Toelichting: 
 
Donderdag 16 september heeft de GMR de eerste vergadering gehad. Emma is lid van de 
GMR namens IKC de Brink en geeft een update over de besproken onderwerpen.  
 
- Update fusie met Swazoom; dit wordt verder onderzocht. De stukken die toegestuurd zijn,  
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zijn vertrouwelijk en daarmee niet inzichtelijk voor derde. Er kan echter wel van gedachte 
gewisseld worden over deze eventuele fusie.  
- Hoe de verschillende MR’s ervoor staan op verschillende scholen à Zou het mogelijk zijn om 
MR’en van verschillende scholen te fuseren? We komen samen tot de conclusie dat een MR 
toch wel erg schooleigen is. Elke school heeft zo zijn eigen behoeftes dat het fuseren van 
MR’en niet wenselijk en/of nuttig lijkt.  
 
2. Ouderbijdrage Instemmen 

oudergeleding mr 
 

- Minggus 

Toelichting: 
 
De ouderbijdrage op IKC de Brink is 50 euro per kind. De school krijgt 55 euro per kind van 
ouders met een stadspas. De ouderbijdrage wordt besteed aan het schoolreis en overige leuke 
activiteiten/feestdagen die gevierd worden op de school.  
 
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op de hoogte en 
bestemming van de ouderbijdrage.  
 
Aanwezigen vinden de ouderbijdrage prima zo, hoeft niet verhoogt te worden. Er wordt 
gevraagd of er een mogelijkheid om in termijnen te betalen? Dat zal verder uitgezocht worden. 
Er wordt de suggestie gedaan dat het handig zou zijn om een bericht in de nieuwsbrief te laten 
opnemen over de mogelijkheid van het betalen in termijnen. Op deze manier is het betalen van 
een ouderbijdrage een kleinere stap. De termijnbetalingen zal teruggekoppeld worden met de 
administratie daarna met de MR. Er wordt afgesloten met indien ouders het zich niet kunnen 
permitteren dan is daar de stadspas.  
 
Bron: https://www.onderwijsconsument.nl/rol-medezeggenschap-bij-ouderbijdrage-en-
schoolkosten/ 
 
3.  Doelstellingen MR Overleg   Minggus 
Gezamenlijke doelen opstellen voor dit schooljaar.  
 
Kunnen we weer fysiek kunnen vergaderen? Dat zouden we weer kunnen bekijken na het 
protocol en er moet onderling afgestemd worden of dat wenselijk is in verband met werktijden 
etc. Er wordt gesproken over een extra MR lid vanuit de oudergeleding. Pas vanaf 300 
leerlingen zou er een extra MR lid bij moeten komen.  
 
Overige doelstellingen: 

• Ouderbetrokkenheid verhogen. Er wordt gesproken over dat het leuk zou zijn om ouders 
meer te betrekken bij activiteiten. Er wordt tevens gesproken over een evaluatie bij 
vertrek van ouders van leerlingen van groep 8. Hoe hebben zij de schoolperiode ervaren 
en welke tips zijn er nog?  

• Vergroten van de zichtbaarheid van de MR. De oudergeleding geeft aan dat zodra 
ouders weer de school in mogen het leuk zou zijn als de MR ouders welkom heten. 
Daarnaast wordt er gesproken over de informatie die ouders krijgen bij inschrijving over 
de MR. Dit zal bij de administratie gecheckt kunnen worden  

• Introductie in de Nieuwsbrief van de MR  
• Verdere professionalisering van de MR. Hier vallen de vergaderingen onder, de structuur 

van de MR en de navolging die gegeven wordt aan uitgezette acties.  
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Overige punten die besproken zijn: 
1. Feestdagen: er is een vergadering tijdens het breed overleg geweest (kleuters, 
Buddies en Swazoom). Hierbij heeft de Buddies aangegeven dat er wat ouders zijn 
die niet willen dat het Sinterklaasfeest gevierd wordt. Wat vinden de ouders van de 
MR van het Sinterklaasfeest? Hoe hebben jullie dat ervaren? Moeten er dingen 
verandert worden? Er wordt gezegd dat roetveegpieten prima gevonden wordt. Deze 
komen etnisch vriendelijk over en dan is dat prima. Er wordt ook gesproken over 
ouders die zijn opgegroeid met Sinterklaas en het leuk zouden vinden als de viering 
daarvan (met de nodige aanpassingen) door kan blijven gaan. Er moet daarbij zeker 
rekening gehouden worden de verschillende achtergronden van de buurt. Het feest 
zoals het er nu staat is hopelijk niet kwetsend en het is belangrijk dat we dat ook 
behouden. 
Diwali à Er wordt vertelt dat er ook dit jaar weer meerdere feesten gevierd zullen 
worden. Er is aan de MR gevraagd of wij geld zouden willen uitgeven aan Diwali voor 
hapjes? Er wordt gesproken over vrij grote bedragen waardoor de vraag over hoe we 
de gelden moeten verdelen over de verschillende feestdagen naar bovenkomt. Want 
als er geld aan Diwali uitgegeven wordt, dan moet er ook geld naar andere 
feestdagen. Zouden ouders het zelf niet leuk vinden om te zorgen voor hapjes bij 
feestdagen die zij zelf uitgebreid vieren? Er wordt bedacht om een Poll uit te zetten in 
Kwieb waarbij we ouders de vraag kunnen stellen wie er hapjes voor Diwali zou 
willen maken. Dit wordt teruggekoppeld met de feestcommissie.  
 
2. Is er ergotherapie beschikbaar is voor alle leerlingen van de Brink? Dat is zo en 
dat er verschillende specialismes inpandig zijn bij De Brink (zoals Logopedie). Er 
wordt gezegd dat het belangrijk is dat deze zorg voor alle leerlingen beschikbaar is. 
Het is aan de docenten om tijdig te signaleren van een leerling nodig heeft.  
 
Tot slot: de vergaderdata via outlook versturen.  
 
Agendapunten komende vergadering: 
• Jaarwerkplan  
• NPO gelden  
 
Acties start schooljaar 2021 – 2022:  
• MR reglement IKC de Brink vernieuwen. 
• Jaarplan MR 2021 – 2022 opstellen 
• Overlegcyclus vaststellen: MR – ouders/team Brink – Directie 
 
Vergaderdata schooljaar 2021 – 2022:  
 
2 november 
7 december 
 
Onder voorbehoud: 
18 januari 
15 februari 
22 maart 
19 april 
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31 mei 
28 juni 
 


