Notulen MR-vergadering 24-06-2020

1.

2.

Aanwezig beide MR-en: Lea Aarts, Bram van den Boom, Pepijn van Roij, Anke Kuypers, Bart de Vries, Toke
Berkers, Martijn Brunas, Hetty Peeters, Mariël Torres. Jessica van Rixtel (OR), Liesbeth Janssen(OR), Diana de
Boode (ib) en Barbara Hoens.
Voorbespreking:
Traject MR 2020-2021:
De eerste vergaderdatum is een week naar voren gehaald, wordt nu 22-09-2020. De huidige MR-en blijven
aan tot 03-11-2020. Dan legt iedereen zijn taak neer en wordt er één nieuwe MR voor Kindcentrum Breinplein
opgericht. Tijdelijk voorzitter tot 03-11 is Toke, Hetty secretaris.
14-09-2020 wordt er een oproep geplaatst welke ouders zich verkiesbaar willen opstellen. Aspirantkandidaten wordt gevraagd de vergadering van 22-09 bij te wonen. Zij kunnen zich tot 24-09 als kandidaat
melden bij Hetty. (hetty.peeters@eenbes.nl) Bij meerdere kandidaten vinden er verkiezingen plaats. De
stembiljetten worden in dit geval 30-09 meegegeven. Op 06-10 wordt er geteld en de kandidaten
geïnformeerd. 07-10 wordt bekend gemaakt wie de nieuwe MR vormen.
Ook voor teamleden geldt dat iedereen zich verkiesbaar mag stellen. Zij melden zich bij Hetty. Bij meerdere
kandidaten wordt er gestemd.
Advies huidige MR-en is om een ouder als voorzitter van de MR te benoemen.
Reden aanwezigheid voorzitter OR Brukelum bij MR-vergaderingen:
De lijntjes naar ouders zijn vaak korter. Ze zijn meer zichtbaar. Ze vielen gedeeltelijk onder de verantwoording
van de MR. MR vormt een soort klankbord voor de OR. Bredere ouderbetrokkenheid. OR geeft informatie, is
alleen toehoorder, ontvangt geen agenda of notulen. De nieuwe MR besluit straks of ze de voorzitter van de
OR wel/niet voor de vergaderingen uitnodigen.
Onderwerp
MEDEDELINGEN VANUIT:
*DIRECTIE
De coronamaatregelen zijn versoepeld. De situatie op school is stabiel. In de kleutergroep op De Heindert is
extra ondersteuning / Op de studiemiddag van 24-06 stond OPO en de overdracht centraal. De externe
begeleiding hiervoor is afgesloten. / Het nieuwe logo is gekozen; dit wordt in de Nieuwsbrief geplaatst. De
officiële onthulling vindt in het nieuwe schooljaar plaats. / In schooljaar 2020-2021 zijn er 2 kleutergroepen /
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Notulist: Hetty

Hetty: plaatsing oproep MR-leden
in de Nieuwsbrief

Toke en Hetty: team informeren –
interne memo
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De verhuizing wordt door een bedrijf geregeld. / De methodes worden gefaseerd ingevoerd. / Er is een
aanvraag ingediend voor Brainportschool/ De schoolgids, kalender, jaarplanning en het schooljaarplan zijn zo
goed als klaar, de laatste aanpassingen worden ingevoerd. / Er wordt voortaan van locatie Schoolstraat en
locatie Broekelingstraat gesproken.
*OR
Het jaarverslag OR Brukelum is goedgekeurd. / Voor de nieuwe OR is de samenstelling opgesteld en zijn de
taken verdeeld. Er is een onderverdeling in bestuur en commissieleden - klassenouders. Marjolein Manusev
wordt de nieuwe voorzitter. / Het controleren op luizen na een vakantie wordt op beide locaties voortgezet
dan wel ingevoerd. / De leerlingen van groep 8 krijgen een bidon als afscheidscadeau. / Tip: IVN voor
gastlessen WO inschakelen.
*Leerlingenraad
Ze zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van het kiezen van de nieuwe naam. Volgend schooljaar heet
deze raad Kindermedezeggenschapsraad.
Ondersteuningsplan.
Diana heeft het document geschreven. Dit wordt op de website geplaatst. Er komt geen samenvatting. Het
SOP moeten nog aangepast worden.
Formatie
Laatste wijziging: Monique gaat 3 dagen werken, Femke wordt haar duo-partner en werkt 2 dagen. Elly zal
naast haar duo-baan in groep 4, ook het zwangerschapsverlof in de kleuterklas doen omdat Inge een nieuwe
baan heeft. Toke wisselt van werkdagen hiervoor tot aan de terugkomst van Myrthe (17-11).
Schooljaarplan 2021-2022
Het concept is aangepast. De begroting wordt eraan geplakt. Deze begroting is niet gekoppeld aan de FER.
Schoolplan 2020-2024
Beide voorzitters van de MR-en hebben het plan ter akkoord ondertekend.
Rondvraag inclusief
*Waar kun je het interview met Barbara over de fusie van radio Contact terugvinden? Er wordt aan Frans
Koppens een link gevraagd.
* De methode Engels is voor groep 1 t/m 8 Take it easy.
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Diana en Barbara: SOP aanpassen

