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Agenda MR Vergadering Basisschool de Buut – Nijmegen 
Datum/locatie: 17 mei 2022, 19.45 uur, De Buut 
Aanwezig: Jovita, Janneke, Carolien, Hanneke, Nina 
Afwezig:  - 
 

Nr. Actiepunten 

1. Opening & agenda vaststellen  

2. Notulen van vorige vergaderingen vaststellen: 21 feb 2022 vastgesteld. 

3. Met directie (Janneke bij aanwezig) 

• Website De Buut: wie is aanspreekpunt voor de MR? 
o Mariska, administratief medewerker zet ze op de website. Jovita stuurt ze door na akkoord en 

informeert haar morgen.  

• Op 25 mei herhalingsaudit: begin 2021-2022 aanbevelingen gehad van Expertis. Er vindt een 
herhalingsaudit plaats om na te gaan wat er ontwikkeld is (en op orde) en wat nog beter kan op verzoek 
van de school zelf. Er is een terugkoppeling met team en bestuur na de auditdag. Uitkomsten worden 
gedeeld met de MR.  

• Voortgang NPO plannen/jaarplan: hard en intensief met elkaar gewerkt. Er is een evaluatie op studiedag 
met het team gemaakt. Deze wordt gedeeld met de MR. Komend jaar opnieuw inzet op groepsverkleining. 
Daarnaast Annemarie van de leespoli gaat weer begeleiding geven op taal en spelling (begeleiding team 
en scholing en expertisevergroting taalcoördinator). Wekelijks is de begeleider aanwezig om te begeleiden 
(team en leerlingen). Kwaliteitskaarten en advies voor leerkrachten.  
Meer en hoogbegaafdheid (MHB) begeleiding wordt ingezet door een nieuwe leerkracht die ook HB-
specialist is. Komend jaar ook een nieuw traject van NIVOZ om pedagogische tact op te frissen en de 
nieuwe mensen mee te nemen.    

• Rekenen: Math gaat stoppen; geen overzicht over de rekendoelen door de opzet van de methode. 
Methodekeuze is nu gaande, mogelijk WIG 5. Meteen na de zomer wordt gestart. De rekenwerkgroep 
neemt contact op met Carolien voor uitwisseling van ervaringen van andere scholen. Extra begeleiding 
nodig om de overstap te maken. Contact opnemen met Charlotte Medendorp van Sterrenschool 
Eigenwijs. Er zijn overstapdocumenten om hiaten weg te werken. Tot de zomer bijspijkeren waar nodig 
zou slim zijn. Flink ingezet op automatiseren.  

• Resultaten/uitslagen IEP (eind)toets: op schoolniveau en groep 8; 100% 1F; analyse moet nog gedaan 
worden en de informatie volgt nog richting MR. IEP eindtoets bevalt erg goed. Er zijn ook leerlingen die 
flink zijn gegroeid en waarbij het eindadvies zelfs een heroverweging kan krijgen (hoger dan voorzien).  

• Vernieuwd rapport: reacties en werkwijze. Leerplein 2 en 3 behoudt de huidige vorm en er worden enkele 
foto’s aan toegevoegd. Op leerplein 1 krijgen leerlingen een prachtig portfolio van het ontwikkelproces. 
De school wil hiervoor een invulformat laten ontwerpen.  

• HVO stand van zaken 22-23: nieuwe directeur begrijpt het standpunt van de Buut over de tijdsbesteding 
van de lessen. In overleg wordt nog gekeken naar een werkwijze in de thuisgroep (voorkeur) of per 
leerjaar; lessen van 45 minuten. Er zijn nu voldoende docenten die komend jaar weer HVO gaan geven op 
de Buut.   

• Formatie 22-23 ter info: er start komend jaar een nieuwe collega; leerplein indeling blijft 1-2-3, 4-5, 6-7-8, 
er zijn meer leerlingen dan begroot (nieuwe kleuters en zij-instroom).      

• Buutkoffie en ouderavond: vorm en frequentie – wat te doen in 22-23? Positieve ervaringen, 
laagdrempelig, contact maken met ouders. Goed om ouders weer binnen te krijgen, ook in de week voor 
de vakantie. Doorzetten: 1 keer ouder-inloopavond waarin ook de speerpunten worden gepresenteerd. 
Buutkoffie doorzetten op de dagen dat de kleuters aanwezig zijn, als het kan buiten. Joyce zet alles klaar 
en kleedt alles leuk aan. Positief.  

• Punten OV (zie punten hieronder). 

4. Vanuit MR  
Hanneke stopt met de MR – 2 leerkrachten en 2 ouders. Positieve ervaringen vanuit Hanneke, persoonlijk 
besluit.  
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5. Vanuit OV   

• Bemensing MR: wie van het team gaat aansluiten? Wanneer; na de zomer één nieuwe leerkracht. Als het 
kan van leerplein 1 en anders goed afstemmen intern. Helder communiceren dat gezien de omvang van 
de school de benodigde bemensing al jaren 2-2 is. De afgelopen jaren is ingezet op 3 leerkrachten en 3 
ouders maar gezien alle ontwikkelpunten wordt voor komend jaar gekozen voor de benodigde bemensing. 

• Janneke neemt deel aan de OV-vergadering en stemt met hen af welke onderwerpen bij welke groep 
horen.  

6.  Binnengekomen post 
Informatie tijdschriften.  

7.  Rondvraag 
Hanneke neemt afscheid van de MR én trakteert voor haar verjaardag. Dank voor al je inzet Hanneke! 
Jaarverslag op de agenda: eerste vergadering na de zomer.  

8. Sluiting van de vergadering 
Nieuwe datum 27 juni 19.45 uur (i.p.v. 22-6). 

 


