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Agenda MR Vergadering Basisschool de Buut – Nijmegen 
Datum/locatie: woensdag 24 nov 2021, 19.45 uur, De Buut 
Aanwezig: Janneke, Nina, Jovita, Pieter, Carolien 
Afwezig: Hanneke 
 

Nr. Actiepunten 

1. Opening & agenda vaststellen  

Rondje gemaakt.  

Hanneke is er niet. Haar opmerkingen zijn meegenomen in dit overleg.  

2. Notulen van vorige vergaderingen vaststellen: 29 sept 2021  
Vastgesteld.  
Afspraak Over de punten die de OV heeft ingebracht in de MR vergadering wordt direct naar de OV 
teruggekoppeld. De notulen zijn in zijn geheel terug te vinden op de website. Pieter zet de 
notulen/jaarverslag/MR reglement ed. op de website zodra ze vastgesteld zijn. Ook met terugwerkende kracht.  

3. Met directie (Janneke bij aanwezig) 

• Mogelijk onderwijs op afstand tgv nieuwe lockdown: op welke wijze vinden de instructies plaats? 
Werkboeken mee, classroom gevuld met weektaakopdrachten en inlever mogelijkheid; dagelijks komen er 
groepsinstructies op spelling en rekenen, ook kunnen leerlingen hun vragen stellen online/via social 
schools. Daarnaast wordt de verlengde instructie in kleine groepjes doorgezet.  
Op de studiedag alvast voorsorteren op de lockdown. Zo veel mogelijk al klaarzetten.  
Aangekaart bij bestuur om per school de mogelijkheid te hebben open te blijven; wordt vervolgd.  
Aan de bel trekken als de MR vragen heeft/reacties hoort van ouders, mocht het tot een lockdown komen.  
NB: Blijven communiceren via social schools over testen, klachten serieus nemen, enz. en ouders op hun 
verantwoordelijkheid aanspreken. De communicatie over de besmettingen verloopt helder. Scherp op 
blijven.   

• Casus: communicatie rondom HVO (zie ook punt 5, input vanuit OV): brief verstuurd n.a.v. situatie met HVO 
en signalen van ouders. MR heeft meegedacht over deze brief. Contact met directeur HVO Nederland over 
de bezetting van komend schooljaar. HVO gaat na of er toch mogelijkheden zijn om in dit schooljaar 
opnieuw op te starten. Voortaan bij wijziging in aanbod/complexe situatie: sparren met de MR over de 
aanpak/communicatie om het direct goed te laten lopen in lastige kwesties.   

• Mandatering binnen MR: als er snel gehandeld/beslist moet worden: MR leden snel reageren via app; voor 
een bepaalde tijd reageren. Janneke zal dit aangeven. Nina verzamelt vervolgens de punten en koppelt 
terug naar Janneke. Indien er in uitzonderlijke gevallen direct geschakeld moet worden, dan neemt Nina 
namens de MR het voortouw en worden eventueel genomen besluiten achteraf geëvalueerd. 

• MR reglement (zie bijgesloten doc) en bemensing MR: Janneke heeft een voorzet gedaan. Artikel 3 
besproken. Er is afgesproken dat 1 ouder toehoorder is. Is dit inderdaad Hanneke, zoals vorige keer 
besproken? Deze toehoorders rol houdt in: serieus meedenken/kritische feedback/klankbord/suggesties, 
geen instemmings- en adviesbevoegdheid. Nina checkt of Hanneke hiermee akkoord is.  
Huishoudelijk reglement hebben we niet. Op de MR pagina van de website wordt de taakverdeling van de 
voorzitter en de secretaris opgenomen. Carolien: Voorzet voor taakomschrijving maken. Pieter zet na 
akkoord het reglement en de vernieuwde tekst op de website.  

• Jaarplan (zie bijgesloten doc) - Voortgang NPO plannen - welke ontwikkelingen worden al zichtbaar? 
NPO-gelden zijn grotendeels ingezet voor klassenverkleining en er zijn externen binnen gehaald voor 
rekenen en lezen. EDI gaat online plaatsvinden. Ondersteuning op reken- en leesgebied loopt door; 
lesbezoeken – aanbod en keuzes in VLL aan het maken –  feedback op didactisch handelen. Uitgebreidere 
instructies voor meerbegaafden obv BLOOM. Executieve functies en talentontwikkeling worden morgen 
tijdens de studiedag behandeld. 
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Rekenen Automatiseren; hiaat op schoolniveau: 3x per week in de thuisgroep en ook dagelijks tijdens de 
rekenlessen nog extra aandacht hiervoor. Rekentuin wordt hierbij ingezet. Daarnaast een uur per dag 
rekenen structureel inzetten.  
Evaluatie van de plannen vindt plaats op het planbord met het team – en 3x per jaar in de expertgroepen, 
gericht op de ontwikkelingen die gepland zijn (schoolniveau – leerkrachtniveau – kindniveau). Het is veel 
maar het levert veel op en het team heeft zichzelf ook een opdracht gesteld om een aantal zaken te 
verbeteren.  

 

Begrijpend lezen: advies inwinnen mocht er een lockdown komen bij de begeleiders van taal / Expertis.  

• Uitkomst peiling 1,5 m: afspraken zijn gecommuniceerd. Het loopt.   

• Ouderavond feb (soortgelijk format sept): hopelijk kan het doorgaan. Goed idee. Feedback meenemen uit 
de notulen van 29-9 bij de volgende organisatie. 

• Format Buutkoffie: variant – statafels buiten om elkaar toch te kunnen ontmoeten. Nu gaat dit niet gezien 
de 1,5 meter regel. Dit heeft prioriteit nu en hopelijk op termijn weer meer mogelijkheden. MR/OV kunnen 
helpen met de ondersteuning hiervan; actievere rol nemen.  

• Communicatie rondom extra hulpgroepjes/extra aanbod/ondersteuning: helder communiceren als er extra 
hulp aanbod is en wordt geboden aan een kind – ook een kans om te profileren en te informeren.  

4. Vanuit MR (Janneke niet bij afwezig) 

• Bemensing MR (3 leraren/3 ouders vs 2 leraren/2 ouders); zie boven.  

• Data MR vergaderingen: Janneke liefst niet op maandag – Carolien doet voorstel: roulerend op maandag, 
dinsdag en woensdag om 19.45 - 21.30 – nog 4 keer vergaderen dit schooljaar. 

• Update website tekst en foto: Carolien doet voorzet voor tekst; vervangend voorzitter: Pieter. Foto (kleur) 
opsturen. 

5. Vanuit OV: reeds besproken, zie boven 

• Mbt HVO lessen: hoe dit "gat" dit jaar opgevuld wordt? Wordt er nog geprobeerd om misschien in de 
tweede helft van het jaar wel weer HVO te kunnen geven, of wordt er al aan gewerkt dat het in elk geval 
volgend schooljaar doorgaat? Er zijn vanuit ouders (niet zozeer OV) geluiden van twijfels over de 
prioriteiten. Opera vs. HVO bijvoorbeeld. 

6.  Binnengekomen post 

Ja; tijdschriften. Gezien. 

7.  Rondvraag 

• IEP LVS toetsen – eindtoets; hoe afnemen mocht er een lockdown komen. Tzt benieuwd naar.  

• Binnen een week reageren op notulen + pasfoto. 

• Begroting: ligt maandag bij het bestuur en wordt daarna gedeeld. Gaten zijn zo goed als gedicht. Mooie 
ontwikkeling. 

 
DATA: live – en indien noodzakelijk online 
maandag 21 februari 19.45-21.30 
woensdag 30 maart 19.45-21.30 
dinsdag 17 mei 19.45-21.30 
woensdag 22 juni 1945-21.30 
 

8. Sluiting van de vergadering 
 

 

 


