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Agenda MR Vergadering Basisschool de Buut – Nijmegen 
Datum, tijd, locatie: vrijdag 10 feb 2023, 14.30 uur, De Buut 
Aanwezig: Carolien (online), Janneke, Nina, Simon, Sylvia 
Afwezig:  - 
 

Nr. Actiepunten 

1. Opening & agenda vaststellen: kort en bondig ivm griep Carolien 

2. Notulen van vorige vergaderingen vaststellen: 2 dec 2022 vastgesteld en op website? JA. Simon zet deze een 
week nadat de notulen ter goedkeuring door Carolien naar de MR leden zijn gestuurd erop. Als er wijzigingen 
zijn verwerkt Nina ze.  

3. Vanuit MR (Janneke niet bij afwezig): (Dit agendapunt komt volgende vergadering weer terug.) 

• Jaarlijks terugkerende zaken/taken, o.a.: 
o Buutkoffie: NIET op 17-2 ivm carnaval. Geen reminder sturen, wel een bericht dat het deze week 

niet doorgaat (Nina).  
o Opendagen: positief ontvangen, eerst woensdag en toen zaterdag; iedereen van zaterdag wilde op 

een moment dat er kinderen aanwezig zijn komen kijken; volgend jaar beter plannen. Wellicht een 
informatieavond toevoegen. 

o Samenwerking OV + borrel met OV – niet besproken 
o Scholing, cursussen via GMR/VOO – bekend bij Sylvia en Simon 

• Rolverdeling - verwachtingen over en weer – niet besproken 

4. Vanuit directie (Janneke bij aanwezig) 

• Begroting 2024: ingediend en goedgekeurd. Onder 200 leerlingen dus dat is nog een punt van zorg mbt de 
bekostiging. PR is van belang. Door het plan basisvaardigheden goedgekeurd.  

• NPO plan: verloopt goed, volgens planning. 

• Personeel / formatie: Jovita langdurig ziek; ma-di-wo gelukkig weer een vaste invaller gevonden via 
bestaande contacten. Verder geen personele bijzonderheden.  

• Activiteitenplan basisvaardigheden: gemaild en besproken met bestuur en ter goedkeuring naar MR. 
Procedure voor goedkeuring van documenten afspreken. Dit plan bouwt voort op de NPO plannen. Van 
belang om een goede nulmeting te doen en goed tussentijds te meten (vooraf bedenken hoe).  

• BSO: Buut heeft 2 weken terug een voorstel gemaakt voor maakatelier, speelzaal en nog een ruimte ter 
beschikking voor BSO, zodat de twee functies elkaar niet bijten. Inzet van de Buut is het vrijhouden van de 
leerpleinen en alleen de focus op kinderen van de Buut. Kion is nu in overleg en over een week is er weer 
een vervolggesprek.  

• HVO: Mail verstuurd, geen reacties van ouders gehad. HVO is in principe verplicht voor alle openbare 
scholen. Optie zou mogelijk kunnen zijn op inschrijving, maar dan zou het bijvoorbeeld na school gaan 
plaatsvinden. HVO is ook in overleg over mogelijkheden daarvoor. Tijdig terugkoppelen naar ouders vanuit 
het eerdere bericht in social schools. De overgebleven tijd door het wegvallen van HVO wordt gevuld met 
aanbod gericht op sociale en executieve vaardigheden. Kwaliteitskaart burgerschap is in ontwikkeling.   

• Tevredenheid enquête ouders: schoolbrede enquête of per leerplein; Per leerplein en waar mogelijk een 
algemene startvragen en daarna ga verder naar vraag x… + open vraag voor aanvullende info + specifiek 
vragen naar bv. rekenmethode / breinhelden.   

• Nieuw rapport: heldere uitleg, aandacht, kwaliteit en zorg. Per leerplein zijn taken verdeeld over wie wat 
schrijft, het is een samenwerking in een gedeeld format. Het kost nog tijd en is veel werk maar het levert de 
leraren ook veel op: focus, inzicht, alles weer scherp van een leerling. Dagelijks observeren met een focus 
gedurende het hele jaar. Er is op de studiedag tijd gegeven om eraan te werken en elkaar te ondersteunen.  
Tip: ook ter informatie neerleggen bij open dagen. Heel veel positieve reacties ontvangen. Op de website 
een kopie plaatsen? 
Voor ouders: Toelichting IEP-LVS blijft van belang: wat houden de referentieniveaus in en naar welke norm 
wordt nagestreefd? Hoe de resultaten te duiden?  

• IEP toetsen – hoe zijn de uitslagen? 2F/1S groep 6 goed op koers richting bereiken Landelijk gemiddelde  
van de schoolweging op 1S/2F in groep 8. Groep 7: rekenen > schoolweging, BL boven de schoolweging, SP 
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boven de schoolweging. Groep 8: afname in november rekenen op het landelijk gemiddelde van de 
schoolweging, BL bijna erop, spelling net precies erop. Leerlingen zijn goed gegroeid. Goed perspectief. 
Komend jaar de iep toets afnemen in groep 8 eind november.   
Alle leerlingen zijn goed gegroeid in groep 4 en 5 op alle vakgebieden. Er is een duidelijke groei zichtbaar 
sinds de invoering van de nieuwe rekenmethode en de verbeterde instructievaardigheden d.m.v. 
groepsbezoeken, feedback en ondersteuning op inhoud. Het team werkt heel hard om alles te versterken 
en het is fijn om hier resultaat van te zien. De schoolzelfevaluatie is in de maak en volgt ter bespreking.  
Het team is aan de slag met de 4D’s (data-duiden-doelen-doen; clusteren van leerlingen, aanbod erbij 
schrijven en organiseren). Ouders zijn trots en tevreden over zowel de resultaten als het welbevinden, zo 
blijkt in de gesprekken.  
In het team wordt hard gewerkt en er is veel onderlinge steun en er is ook ruimte voor informeel contact. 
De kwaliteiten van de verschillende teamleden worden goed benut. Er is veel werkplezier en lastigere 
dingen worden even met elkaar besproken zodat we weer door kunnen.  

• Hoe om te gaan met goedkeuring van documenten (voorbeeld aanvraag subsidie Basisvaardigheden): 
wanneer is het akkoord: wie moet wanneer reageren? Als er een mail komt dan zijn Sylvia en Simon zijn 
dan al op de hoogte: bij inhoudelijke stukken is het zo dat iedereen akkoord moet geven. Dit vraagt ook 
tijdig aanleveren en/of via de app aangeven wat er nodig is. Janneke geeft duidelijk aan wanneer de MR als 
collectief moet reageren (ter informatie / goedkeuring / advies). Simon en Sylvia informeren over zaken 
waarin alleen de PMR moet reageren.  

• Profilering + open dagen – hoe was het animo, hoe waren de reacties? Insta en twitter aangemaakt + 
nieuwe website in ontwikkeling. Op of vóór de open dagen ook achtergrondinformatie verschaffen. Nieuwe 
potentiële ouders de ruimte geven om te kiezen voor een rondleiding door groep 8 leerlingen of een 
MR/OV-ouder of een leerkracht. Wellicht een avond en twee schooldagen open dagen om te kunnen 
kijken.  

• Service pakket/lidmaatschap MR bij VOO/AOb: 600 euro inclusief btw; korting op cursussen en wat 
diensten. We maken hier niet/nauwelijks gebruik van. Kan dit opgezegd worden? Simon en Sylvia gaan 
komend schooljaar via Conexus de MR-basiscursus volgen. Nina: Onderzoeken of/hoe rechtsbijstand / 
juridische ondersteuning (anders) geregeld kan worden en of opzegging dus inderdaad een mogelijkheid is.  

• Verborgen armoede: Social schools en buutcourant uitdoen om ouders op te roepen om binnen te komen 
als er zorgen zijn. Eventueel een optie geven om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen voor ouders die 
het niet kunnen dragen. Artikel eraan ophangen. Is hier nog actie op ondernomen? Artikel niet meer 
gevonden; besproken met OV: accent neergelegd bij de leerkrachten om ouders te verwijzen indien nodig.  

5. Vanuit OV:  

• - 
 
Ingekomen punt vanuit ouder:  
Pauzetijd: eten en drinken wordt soms benoemd door ouders. Op leerplein 1 wordt 30 minuten pauze 
gehouden, waarvan de 1ste 15 minuten om te eten, en er wordt gestart met 5 minuten in stilte gegeten. Op 
leerplein 2 wordt ook 5 minuten in stilte gegeten. Leerlingen kunnen eten mee naar buiten nemen als het nog 
niet op is. Kletsen en treuzelen gebeurt ook. De vraag is of meer pauzetijd helpt. De leerkrachten eten mee aan 
tafel met de kinderen. Eventueel hierover in een social schools / buutcourant hieraan aandacht geven: foto van 
het samen eten met een vraag erbij dat ouders contact kunnen opnemen als ze vragen hebben. Eten dat niet 
opgaat gaat terug mee naar huis. Nina koppelt terug naar ouder die dit punt inbracht. Mentor kan dit ook nog 
even oppakken. Op leerplein 3 speelt dit thema minder. 

6.  Binnengekomen post 

- 

7.  Rondvraag 
-  

8. Sluiting van de vergadering 

• MR vergaderingen 2023: 14 apr, 23 juni 

 

 


