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Notulen MR Vergadering Basisschool de Buut – Nijmegen 
Datum/locatie: dinsdag 29 sept 2021, 19.45 uur, ONLINE 
Aanwezig: Pieter, Jovita, Hanneke, Nina, Carolien, Janneke 
Afwezig:  - 
 

Nr. Actiepunten 

1. Opening & agenda vaststellen  
Aanvullende punten van Janneke: zie punt 3 

2. Notulen van vorige vergaderingen vaststellen: 29 juni 2021 akkoord en vastgesteld. 
 

3. Mededelingen directie (Janneke bij aanwezig) 

• MR reglement (als het is gevonden, op de website zetten?) en MR info actualiseren op de website – 
nieuwe foto: formeel stelt de directie het reglement op en moet de MR ermee instemmen. Afspraak: Scan 
maken van het Conexus-reglement en nagaan of het ergens afwijkt of dat we iets moeten wijzigen / 
aanpassen; Janneke doet een voorstel in overleg met Jovita en informeert daarna de MR. Dit komt terug 
op de agenda. Website updaten als helder is wie in de MR zitten en welke data het zijn.   
  

• Ambitiekaart NPO gelden: Zorg mbt de resultaten op rekenen en begrijpend lezen. Er zijn veel leerlingen 
die niet voldoende groeien (volgens de landelijk gemiddelde groei). En de resultaten liggen nog onder 1F 
dat nodig is om naar VMBO te kunnen. Op de poster lijkt het accent vooral te liggen op 
rekenvaardigheden vergroten door eigenaarschap autonomie. Echter in de plannen ligt de nadruk op 
beter instructie geven en focus leggen op verhogen van de opbrengsten op 1F en 1S (niveau VMBO 
GT/HAVO/VWO). De plannen zien er goed uit. De communcatie op de poster had hier wellicht nog 
duidelijker op gericht kunnen worden. Op korte termijn strak instructie geven op openstaande leerdoelen 
lijkt het eerste speerpunt en van daaruit autonomie/eigenaarschap vergroten. Anders blijf je bouwen op 
een minder stevig fundament. Daarbij ook expliciet (extra) instructie geven op 1S doelen voor kinderen (al 
vanaf groep 3). De expertgroepen voeren nu de eerste overleggen, het jaarplan wordt concreet gemaakt 
en daarna gedeeld met de MR. Focus op hiaten wegwerken wordt met de NPO middelen gedaan. 
Belangrijk om ook met ouders te communiceren als dit aan de orde is.  

 

• Voorstel: Peiling nu de 1,5 meter vervalt, hoe gaan we om met ouders in de school? Dit lijkt goed in elkaar 
te zitten. Uitkomsten per leerplein ophalen om onderbouwde keuzes te kunnen maken. Het wordt ook 
met de leerlingenraad besproken. Kinderen geven veelal aan het prettig te vinden hoe het nu gaat. Open 
vraag toevoegen om varianten te verkennen om ouderbetrokkenheid te versterken. 
 

• Ouder info avond; hoe is deze bevallen? Positief door team en ouders. 
LP1: Grote opkomst, op leerplein 1 waren ouders soms pas 1 of 2 keer binnen geweest. Positieve reacties, 
rondleiden op het plein en in de taal en rekenlokalen toelichting gegeven. Ouders bleven lang hangen.  
LP3: Nieuwe groep ook om zo te leren kennen, ouders vonden het fijn om rond te kijken en zelf te kiezen 
wat ze wilden bekijken en meer van wilden weten.  
LP2:  positieve reacties, workshop / iep info gemist door aantal ouders. Niet altijd meteen verwezen bij 
binnenkomst van de leerpleinen. Bij Buutkoffie een keer iemand laten aansluiten die vragen over iep kan 
beantwoorden.  
Zelfde werkwijze nog eens in februari en dan wel IEP-workshops - open space.  
 

• Buutcourant versus Padlet  
Padlet wordt steeds intensiever benut door de leerpleinen. Dubbelop voorkomen, er komt overlap. 
Sociaal schools wordt benut voor tussentijdse communicatie.  
Less is more; een keuze maken in de vormgeving, eventueel thema’s aankondigen op planmatige wijze; 
daarmee een kader bieden als kapstok voor de beelden op de padlet en bijvoorbeeld af en toe een 
terugblik op een thema geven: wat hebben leerlingen geleerd.  
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• Jaarverslag MR: mooi vormgegeven, inhoud goed, er zijn enkele aanvullingen toegevoegd. Op de website 
en delen met ouders. Deze vorm komt jaarlijks terug. Pieter en Jovita gaan dit verspreiden onder de 
ouders. Carolien heeft de meest recente versie gemaild..  

• Buutkoffie: 8 oktober vervalt. Buutpodium gaat door als het buiten kan.  
• HVO: Jet – Zoeken naar een nieuwe vorm van de invulling van HVO. Prioriteit van de school ligt op 

rekenen en begrijpend lezen qua planning; hier is afstemming voor nodig en dat lukt nu lastig. De 
verwachtingen liggen verschillend.  

• Taakbeleid; OV is ingedeeld bij de verschillende werkgroepen zodat de communicatie beter kan verlopen. 
Afgestemd met elkaar en goed contact gehad.  

• Speelveld: morgen afspraak met de bestuurder. Tuinonderhoudbedrijf en expert uit amsterdam in 
geluidswering komt meedenken. Er is weer een opbouw na al het gedoe. 
 

4. Vanuit MR (Janneke niet bij afwezig) 

• Bemensing MR (3 leraren/3 ouders vs 2 leraren/2 ouders): De bemensing 3-3 of 2-2 wat vinden we ervan? 
Officieel moet de bemensing gelijk zijn. De teamleden krijgen er 60 taakuren voor.  
Pieter: Hoe meer mensen erbij zijn, hoe meer denkkracht. Het zou kunnen met 2-2 gezien taakbeleid, 
lichte voorkeur.  
Jovita: 2-2, het kan met 2 mensen qua hoeveelheid van de school.  
Carolien: mogelijkheden onderzoeken om 3-3 te vergaderen of 2-3 te behouden. Met extra taakuren moet 
de school zich niet in de vingers snijden dus als het niet anders kan 2-2. 
Hanneke: 3-3 meer denkkracht – als 1 iemand niet kan is het ook praktischer om een grotere groep te 
hebben. Voorkeur om wel aan te blijven.  
Nina: taakbeleid; elk leerplein zou vertegenwoordigd kunnen zijn als het 3-3 is. NB: Ook voor de ouder 
samenstelling is het mooi als alle leerpleinen in de toekomst zo vertegenwoordigd zijn.  
Voorstel: is er een leerkracht die wil instappen, liefst lp2. Zo niet; dan nagaan of we de 2-3 samenstelling 
vasthouden en vooraf kunnen vaststellen wie van de ouders niet meestemt bij beslissingen. 
Update website pas nadat dit helder is.  

 

• SVP – vervolgstappen (o.a. social media wijsheid): Terugkoppeling Pieter mbt ICT-projectplan.  
Linda en Pieter pakken dit nu samen op vanuit de werkgroep Sociaal-emotioneel Leren. Er worden 
kwaliteitskaarten gemaakt. Het wordt een structureel onderdeel van het lesprogramma. Begin november 
doet de school mee aan de week van de mediawijsheid. Groep 7-8 krijgt lessen vanuit het media masters 
project, zoals de les: whatsappie. Hoe ga je om met whats app. LP2 gaat aan de slag met het aanbod van 
kennisnet (lessenpakket omgaan met internet, wat is betrouwbaar, wat doe je als je iets ziet wat je niet 
wilt zien enz.). Interactieve game is eraan gekoppeld en veel actieve manieren van werken.  

5. Vanuit OV   

• Nvt  
 

6.  Binnengekomen post 

• Nvt  
 

7.  Rondvraag 
Jovita: agenda voorbereiden met Nina de volgende keer. Is gepland.  
Carolien: positief overleg, steeds meer gevoel van samenwerking en de dingen kunnen gezegd worden die 
nodig zijn.  
 

8. Sluiting van de vergadering 
Datum volgende vergadering: 24-11-2021 19.45 op school.  
 

 
 


