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Agenda en notulen MR Vergadering Basisschool de Buut – Nijmegen 
Datum/tijd/locatie: vrijdag 2 dec 2022, 14.30 uur, De Buut 
Aanwezig: Carolien, Janneke, Nina, Simon, Sylvia 
Afwezig:  - 
 

Nr. Actiepunten 

1. Opening & agenda vaststellen 
Extra punt: Janneke Rapport 

2. Notulen van vorige vergaderingen vaststellen: 7 okt 2022 vastgesteld en op website samen met MR 
Jaarverslag 
Afspraak: Eventuele aanpassingen op de notulen verwerkt Nina. 

3. • Met directie (Janneke bij aanwezig) 

• Formatie: geen bijzonderheden. Lucy is weer aan het opstarten (administratie). Het loopt goed in het 
team, tot nu toe geen vervanging nodig. Intern is veel op te lossen als er een keer iemand ziek is. Fijn want 
er is nauwelijks vervanging te krijgen. Kunnen we een blijk van waardering uiten vanuit MR/OV ter 
ondersteuning. Kaart en bak met lekkere chocola (Tony) per leerplein en kantoren; Nina regelt dit. Indien 
nodig samen met Sylvia.  

• Nieuwe rekenmethode WIG5: klassenbezoeken van externe adviseur en feedbackgesprekken gevoerd. 
Algemene aandachtspunten zijn de input voor de volgende studiedag (groepsplan voor het team). 
Rekentaal, wij en jullie fase, grote lesafsluiting, meer rekentijd.  

• De leraren krijgen steeds beter zicht op de methode. Plusrekenaars krijgen nu RekenXL en de projecten 
worden aan de thema’s gekoppeld indien mogelijk. Leerlingen ervaren het ook heel positief en beginnen 
steeds meer werk af te krijgen (=oefening).  

• Nieuw rapport is in ontwikkeling o.l.v. de Werkgroep. Leerlingen krijgen een map met alle rapporten erin 
die gedurende de schoolloopbaan meegaat. Elk jaar komt er een evaluatie op het samenwerkingsproces 
tussen school en ouders. Rapport met 4 foto’s voor leerplein 2 en 3. En op leerplein 1 maximaal 15 foto’s 
per kind. Toelichting op de IEP resultaten is ingevoegd in de map. In januari wordt voor het eerst met het 
nieuwe rapport gewerkt in groep 4-7. In groep 8 krijgen ze nog het oude rapport en aan het einde van het 
schooljaar een persoonlijke brief.  

• Subsidie basisvaardigheden waar Buut voor is ingeloot als enige school van Conexus. Vervolg wordt 
komend jaar ingezet m.b.t. WIG5, effectieve instructies en meer en hoogbegaafdheid. De 
klassenverkleining kan doorgezet worden (1,5 jaar klassenverkleining is mogelijk maar er moeten wel 
keuzes gemaakt worden - gespreide inzet). Voortzetten van de koers m.b.t. NPO verbeterpunten is nu dus 
mogelijk. Met het team gaat de precieze invulling besproken binnen bovenstaande kaders. Fijn dat er 
verdiept kan worden. Er zijn uitdagende spellen en materialen aangeschaft vanuit de begeleiding op meer- 
en hoogbegaafde leerlingen en is voor meer- en hoogbegaafde leerlingen begeleiding op school: 
ambulante dag van leraar Danielle.  

• Begroting – Janneke neemt ons kort mee in de begroting die ze vorige week heeft ingediend, nog niet 
goedgekeurd; indien goedgekeurd komt de begroting terug op de MR-agenda. De extra middelen worden 
nu volledig ten behoeve van onderwijskwaliteit ingezet. Energierekening kost gemiddeld 0,5 fte per 
school. De schoolleider is er scherp op dat deze kosten niet afgaan van de subsidie; in overleg met bestuur 
indien nodig.   

• Profilering De Buut – integraal plan. Er zijn veel scholen en het aantal leerlingen loopt terug in Nijmegen-
oost. Profileren in Nijmegen-noord/Lent is een goede optie. In de wijk zijn er negatieve associaties met 
leerpleinen: hoe ga je hiermee om? Digitale middelen: insta-account, kort nieuw filmpje op de website, en 
andere poster maken met daarop hard werkende leerlingen. Onderzoeken of het logo in kleurstelling 
aangepast kan worden en de website oogt heel zakelijk. Eventuele andere naam op termijn? Linkedin 
bedrijfspagina aanmaken en insta-account maar dan wel met een plan: wie doet het/regelt het, zorgt voor 
content. Simon en Janneke gaan dit samen voorbereiden. Adverteren in de Wijkkrant, de brug, 
Gelderlander, de Rozet: uitnodiging voor open dag. Ambassadeurs: ouders en leerlingen inzetten om 
nieuwe ouders te werven. Na kerst ook een social schools sturen hierover.  

• Mogelijk idee om ouders meer te betrekken: echt meedoen op een ochtend samen met hun kind? 
Variant: inloop bij een rekenles op een ouderavond. Verkennen op de studiedag met het team wat 
passend is. Groepje ouders die gebeld kunnen worden voor nieuwe ouders.  
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• Open dag: 18 januari 9.00-12.00 uur: Simon en Nina, OV en op 21 januari 10.00-13.00 uur: Carolien en 
Simon, OV 

• Update speelveld: Nina en Simon aanwezig werkt. Bij het vervolgoverleg op 7 december is Nina aanwezig. 
Er wordt een pilot-opstelling neergezet en dit wordt toegelicht door Pieter van Conexus zodat een 
eenduidig verhaal verteld kan worden.  

• BSO: Lastig dat de BSO een plek heeft op de leerpleinen naast het voorbereiden van het onderwijs. Het 
aanspreken, opruimen en gebruik van spullen gebeurt vanuit een andere visie. Een lastige kwestie. 
Gesprekken met Conexus en Kion hiervoor om een oplossing te vinden.  

• Gang van zaken OV: Er is overleg geweest tussen directie en voorzitters OV en MR. De lijntjes zijn kort. 
Kwaliteitskaarten/proceskaarten worden gemaakt voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Waardering 
voor wat de OV allemaal doet. Er komt een nieuwe voorzitter. Startgesprek organiseren tussen OV, 
schoolleider en MR.  

• Jaarbudget MR is EUR 950, service pakket en contributie bedraagt EUR 598,95, borrel was EUR 180; 
Resteert EUR 171,05. 

4. Vanuit MR (Janneke niet bij afwezig): volgende keer. 

• Jaarlijks terugkerende zaken/taken, o.a.: 
o Buutkoffie 
o Opendagen 
o Samenwerking OV + borrel met OV 
o Scholing  

• Rolverdeling - verwachtingen over en weer  

5. Vanuit OV:  

• … 

6.  Binnengekomen post 
- HVO: onderwijs maart 2022; is aangevraagd 
- Info-MR boekjes / opleidingsmogelijkheden 
- Nina: lidmaatschap verplichting MR checken 

7.  Rondvraag 
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. 

8. Sluiting van de vergadering 

• MR vergadering feb: NPO middelen weer op de agenda.  

• MR Vergaderingen 2023: 10 feb, 14 apr, 23 juni 
 

 


