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Agenda MR Vergadering Basisschool de Buut – Nijmegen 
Datum/locatie: 21 feb 2022, 19.45 uur, De Buut 
Aanwezig: Pieter, Jovita, Janneke, Hanneke, Nina, Carolien 
Afwezig:  - 
 

Nr. Actiepunten 

1. Opening & agenda vaststellen  
 

2. Notulen van vorige vergaderingen vaststellen: 24 nov 2022 
Werkt prettig om na 1 week vast te kunnen stellen na reactietermijn.  

3. Met directie (Janneke bij aanwezig) 
• Vacature LP1 

o Er zijn 8 reacties binnengekomen; meeste mensen willen pas na de zomer starten. Wel 
interessante kandidaten, dus oriëntatiebezoeken gaan plaatsvinden. Hoe de periode tot de 
zomer invullen is een punt van zorg; overleg met de invalpool, maar dit is lastig te regelen. 
Hopelijk via invalpool en ander ouders met onderwijsachtergrond benaderen / laatstejaars 
studenten. OV en MR het netwerk nog eens benaderen..  

• ‘Nieuwe rol’ Innovatiecoach: ter info. Landelijke ontwikkelingen m.b.t. de rol van de ib-er; Zorgregisseur, 
trendanalist en leerregisseur; een kwaliteitscoördinator in de school. De leerkracht werkt vanuit een 
andere rol; verantwoordelijk voor groep- en leerlingontwikkeling. PLG’s krijgen een steeds grotere rol in 

het onderwijs. De experts krijgen een grotere rol in de onderwijsontwikkelingen. Deze werkwijze wordt al 
toegepast op de buut.  

• Voortgang NPO plannen/jaarplan: Gericht op de ondersteuning van de expertgroepen – 
taal/rekenen/ontwikkeling vaardigheden-input-kennis. Trots op de ontwikkelingen, vrijwel alles is 

doorgegaan. De groepen zijn verkleind, EDI met observatierondes, executieve functies, rekenen, meer- en 
hoogbegaafdheid. Schoolafspraken gemaakt, doorgaande lijnen. Expertgroepen hebben voorgesprek met 
de begeleiders. Goede feedback, gericht op verbeteren van didactische vaardigheden. Modellen van de 

instructie, in het team delen en leren met elkaar. Pedagogische tact is doorgeschoven naar volgend jaar, 
omdat dit echt live beter gaat. 

• Leerlingbegeleiding in kleine groepjes: steeds ondersteuning in kleine groepjes, is inherent aan de 
vormgeving van het onderwijs. Helder zijn over wanneer wel communiceren van extra ondersteuning en 

toelichten hoe bijvoorbeeld het rekenonderwijs vorm krijgt. Bijvoorbeeld op een ouderavond door de 
expertgroep dit toelichten.  

• Ouderavond: indien haalbaar ivm de belasting van het team wordt er een nieuwe ouderavond 

georganiseerd. School informeert over een eventueel vervolg.  
• Buutkoffie: 11 maart – ontmoeten: MR (Nina) en OV (Janneke vraagt) aanwezig; Janneke loopt ook 

binnen. Joyce zet alles klaar. Extra reminder na de vakantie via SS: vanuit MR/OV (Nicol vragen) .  

• Cohortering – hoe gaat het nu? Mooi dat de stamgroepen weer bij elkaar zitten, onderlinge interactie 
tussen leerlingen zijn positief. Het organiseren kost weer meer aandacht; zorgen dat alles op tijd begint en 
door gaat.  

• Resultaten IEP op schoolniveau en voortgang t.o.v. de referentieniveaus in groep 8 (ligt de groep op koers 
qua uitstroom passend bij de populatie van De Buut). En indien zorg: hoe gaat de school ermee verder?  
Groeicurve zou 60-80% moeten zijn (=gemiddeld) gezien de populatie. Zicht krijgen op het totaal: hoe 
goed lukt het ons om voldoende leerlingen >80% te krijgen. Het is een hele uitdaging om dit te halen en 
de school gaat ervoor. IEP groep 3 deels op papier (spelling) en deels op de computer: resultaten goed. 
Verwerkt in de groepsplannen en geevalueerd met het plein. Nieuwe leerdoelen ism de innovatiecoach 
opgesteld. BB: positieve resultaten – focus op groep 8. LVS toets afname om accenten te kunnen leggen. 
Toetshouding wordt geoefend. Uitstroomdoelstellingen zijn heel hoog gezien de schoolweging die zeer 

laag is. De Buut verwijst minder leerlingen naar sbo, maar daarmee wel leerlingen die lager scoren. Zij-
instroom met zorg wordt geaccepteerd.    
Samenwerking IEP en Math: dezelfde rekendomeinen; analyses gezamenlijk gemaakt. Positieve 
ontwikkeling die zinvol is voor de Buut.  
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• Bemensing MR: Pieter gaat vertrekken; wie kan hem vervangen? Om beurten tot de zomer deelnemen, 
ook om kennis te maken of meteen een nieuw MR-lid definitief vanuit het personeel. Bespreken op de 

studiedag. Eventueel Linda/expertgroepen gericht uitnodigen bij vragen.  
• Punten OV (zie punten hieronder) 

 

4. Vanuit MR (Janneke niet bij afwezig) 
• Vernieuwd rapport lp 1 

Rapport LP 1: Kindgericht en procesgericht werken ook weergeven in het rapport in de communicatie met 
leerlingen en ouders. Indeling per maand, met beeld en tekst gericht op leerdoelen, vaardigheden en 
korte toelichting. Het is een werkdocument waar alle collega’s een beeld weergeven. Een document dat 
zicht geeft over de ontwikkeling van elk kind, helpend voor de leerkrachten ook.  

• Evaluatie komt nog in het team: Hoe ziet de lijn richting de bovenbouw eruit? Wat is een vorm die 
passend zou kunnen zijn? Bijvoorbeeld enkele foto’s ter illustratie erbij. Trots-op werkje. Experimenteren 
in een klein groepje met varianten. Doorgaande lijn in inhoud – vorm komt als tweede. Complementen 
ook voor de kwaliteit van het rapport van lp2 – de wijze waarop leerlingen gezien worden en met 
aandacht beschreven zijn.  

• Plaatsing MR reglement op de website: Pieter.   
• Update website tekst en foto: volgt later; voor nu voldoende.  

 

5. Vanuit OV   

• Mocht het mogelijk zijn om er iets over te zeggen dan zijn we ook benieuwd naar de stand van zaken rond 
de sollicitaties voor de vrije plek op leerplein 1; Nina koppelt terug naar de OV via de notulen.  

• We zijn benieuwd naar een update over de situatie rond HVO. Lukt het tot nu toe om iets van de HVO 
inhoud/-gedachte mee te geven dit schooljaar? Komt er gedurende dit schooljaar nog HVO? Begint HVO 

na de zomervakantie weer?; volgend jaar weer HVO mits ze een nieuwe docent kunnen leveren die 
binnen de afspraken van de Buut wil functioneren (qua planning). 

• Situatie verkeersveiligheid/parkeren. Moeten we (OV, directie, MR?) hier nog meer aandacht aan 
besteden of heeft het bericht van onlangs geholpen?; 
Het gaat beter en indien nodig neemt school (Janneke/Joyce) contact op met OV. Wijkagent is benaderd 
om een keer te komen in de ochtend en de DAR en Jumbo zijn benaderd ivm tijdstippen laden en lossen. 

6.  Binnengekomen post 
Informatie tijdschriften.  

7.  Rondvraag 
-  

8. Sluiting van de vergadering 
Dank aan Pieter voor alle inzet. Je zal gemist worden en dank voor alle inzet. Pieter sluit op 30 maart nog een 

keer aan bij de MR vergadering. Hij gaat 1 april uit dienst.  

 


