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Agenda MR Vergadering Basisschool de Buut – Nijmegen 
Datum/locatie: 27 juni 2022, 19.45 uur, De Buut 
Aanwezig: Carolien, Janneke, Jovita, Nina 
Afwezig:  - 
 

Nr. Actiepunten 

1. Opening & agenda vaststellen  

2. Notulen van vorige vergaderingen vaststellen: 17 mei 2022; vastgesteld 
Actie: Jovita afstemmen met Mariska Gommans: foto Pieter en Hanneke weghalen en jaarverslag 2021 
toevoegen.  

3. Met directie (Janneke bij aanwezig) 

• Voortgang NPO plannen/jaarplan: Besluit genomen om te investeren in effectieve instructie (EDI), nieuwe 
rekenmethode implementeren, scholing pedagogische tact. De kwaliteitscyclus staat, hierbij staat centraal 
om de werkwijze en de inhoud van de kaarten ook echt eigen te maken en uit te voeren– kwaliteits- en 
ambitiekaarten zijn door de werkgroepen gepresenteerd (analyses en aanpakken). NPO en jaarplan komt 
naar de MR zodra het klaar is.  

• Functieboek (zie bijlage): nieuwe landelijke werkwijze is ook binnen Conexus (en dus ook op de Buut) 
ingevoerd.  

• Uitkomsten eindtoets IEP: Scores boven het landelijk gemiddelde op de eindtoets van 2022, op het totaal 
en op de drie domeinen rekenen, taalverzorging en lezen. Het driejaars gemiddelde (2019-2021-2022: 1F 
en 1S/2F boven LG van vergelijkbare scholen). Blij met de goede resultaten.   

o De onderwijsinspectie hanteert voor de komende 2 jaren een correctiewaarde  

• Uitkomsten Audit: eerste stap om instructie kwaliteit te verbeteren is gezet (tijdverlies, controleren van 
het begrip van leerlingen, doorgaande lijn) en het team staat open om te leren en te ontwikkelen, er is 
een goede kwaliteitscyclus opgezet om de kwaliteit te waarborgen, focus kiezen en niet te veel.   

• Nieuwe rekenmethode: beslissing genomen: WIG5, aan het inwerken met het team, team is blij en 
gemotiveerd om aan de slag te gaan. De werkgroep moet de ouders informeren.  

• Formatie: Annelot gymdocent gaat na de zomer starten, Danielle leerkracht/specialist meer- en 
hoogbegaafdheid is gestart, Tom gaat verder op een andere school; daarvoor is nog een openstaande 
vacature. Willemijn, Cynthia en Benjamin blijven en krijgen een vast contract. Volgende week vrijdag 
worden de ouders geïnformeerd over de thuisgroepen en de bezetting.  

• Inzet WDM (= werkdrukmiddelen): alle scholen krijgen deze middelen. Deze middelen zijn de afgelopen 
jaren ingezet voor een extra groep bij de kleuters om te voorkomen dat er 2 heel grote groepen zouden 
zijn. Er zijn nu voldoende leerlingen, zodat dit niet meer nodig is. Komend jaar worden deze middelen 
ingezet voor een professionele gymdocent. Dit zorgt ervoor dat de leerkracht 1,5 uur de handen vrij heeft 
voor voorbereiding van onderwijs e.d. Mooi dat dit gelukt is, het was een wens van het team. 

• Stand van zaken speelveldje: er zijn drie typen struiken geplant om te kijken of dit geluiddempend werkt. 
Er is een mooi nieuw ontwerp voor een tribune met geluidswerende materialen maar de gemeente wil 
eerst een fictieve geluidsmeting o.b.v. de huidige situatie met de planten. Ontwerp is al klaar, maar mag 
van de gemeente nog niet geïnstalleerd worden.  Dan vindt na de zomer weer een meting o.b.v. het 
nieuwe ontwerp (pilotsituatie) plaats. Wanneer is niet bekend. De gemeente geeft hierover geen 
uitsluitsel. Er zijn verder geen incidenten geweest.   

• Bemensing MR: Er zijn 2 leerkrachten die in de MR zouden willen en ook enkele ouders hebben hiernaar 
geïnformeerd. Jovita (sinds 2012 lid van de MR) is vanuit het schoolteam herkiesbaar. I.v.m. taakbeleid 
wordt voor de vakantie in het team een verkiezing gehouden. Na de wordt er vakantie een verkiezing voor 
de oudergeleding gehouden.  

• Data MR overleg schooljaar 2022-2023: 6 keer overleg: afwisselend op di en wo plannen. 
 

4. Vanuit MR (Janneke niet bij afwezig) 

• Nvt 

5. Vanuit OV:  
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• Vinden jullie het leuk om het nieuwe schooljaar weer met een gezamenlijke borrel te beginnen? Voorstel 
is woensdag 7 september lastig; maandag 5-dinsdag 6, maandag 12-9. Nina stelt andere data voor.  

• Wij waren benieuwd hoe lang de termijn voor MR leden is en wanneer er weer verkiezingen zullen zijn: De 
termijn van 1 ouder en 1 leerkracht verloopt in oktober 2022. Zie hierboven. 

6.  Binnengekomen post 
Info MR magazine. 

7.  Rondvraag 
 

8. Sluiting van de vergadering 
 

 
 
 


