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Agenda en notuleren MR Vergadering Basisschool de Buut – Nijmegen 
Datum/tijd/locatie: vrijdag 7 okt 2022, 14.15 uur, De Buut 
Aanwezig: Carolien, Nina, Simon, Sylvia, Janneke 
Afwezig:  - 
 

Nr. Actiepunten 

1. Opening & agenda: vastgesteld. 
Volgende keer start om 14.30 uur; 14.15 niet haalbaar. 

2. Notulen van vorige vergadering vastgesteld: 27 juni 2022  (zie meegezonden document) 
Laatste notulen bovenaan zetten; de laatste notulen van het jaar ervoor blijven op de website. Alle notulen 
van 1 jaar blijven erop staan.   

3. Met directie (Janneke bij aanwezig) 

• NPO plannen/jaarplan – evaluatie jaarplan 2021-2022 (zie meegezonden document): adviesrecht van de 
MR op dit stuk.  
Evaluatie: ziet er kwalitatief goed uit, ook harde data toegevoegd en procesevaluatie. Veel opgepakt en 
mooi doorvertaald naar het nieuwe schooljaar. Op ambitiekaarten wordt twee keer per jaar geëvalueerd 
volgens Data-Duiden-Doelen-Doen; hiermee wordt het proces aangestuurd. Het evaluatiedocument is 
bedoeld om stakeholders als ouders te informeren.  
Jaarplan: omgaan met verschillen staat centraal en is n.a.v. de audit expliciet gemaakt (het hoe is 
geconcretiseerd). Voor sterke rekenaars wordt de basisstrategie getoetst en zij zijn ook aanwezig bij het 
modellen. Kwaliteitszorgcyclus is nu expliciet opgenomen in het plan. Dit is een verbetering.  

• Jaarverslag MR: typfouten controleren, Toevoegen: formatie + begroting+ werkdrukmiddelen; jaarplan / 
NPO. MR-de buut.  

• Nieuwe rekenmethode WIG5: Leerlingen enthousiast, teamleden hebben meer structuur en meer zicht 
op de ontwikkeling van leerlingen. Rekentaal is nog lastig (andere benaming of invulling strategie). Extra 
materialen aangeschaft en ter beschikking op de leerpleinen. Vooraf wordt het draaiboek voorbereid voor 
het hele blok en hiaten in de leerstof worden meegenomen. Waar nodig worden doelen uit een leerjaar 
ervoor toegevoegd. Ze moeten wel veel meer maken dan ze gewend zijn en dat is ook goed. Er wordt 
leerstof gecompact vanaf blok 2 voor wie dat passend is. Bureau Helder geeft goede begeleiding.  

• E-toetsen van het IEP LVS: hoe zijn deze zijn uitgevallen, zijn hier nog trends in waargenomen en/of 
verrassingen en wat betekent dit voor jullie aanpak? De Iep tussentoetsen blijven met rekenen nog achter. 
Dit heeft extra aandacht nodig en krijgt vorm door de nieuwe methode. Aanbod wordt afgestemd op de 
opbouw van de groepen. Hiatenplannen zijn nodig voor een aantal leerlingen om de IEP eindtoets goed te 
realiseren: korte extra instructiemomenten inplannen op doelen en oefentoets IEP laten afnemen.  

• Formatie: fijne nieuwe collega’s. Nieuwe gymdocent bevalt ook goed en geeft veel ruimte voor de 
leerkrachten om even tijd te besteden aan eigen werk. Spannend of de NPO gelden toegekend blijven; 
komt later terug op de agenda.  

• PR school: veel scholen in Nijmegen-Oost maar ook vergrijzing. Hoe voorkomen we dat we teruglopen en 
onder het aantal benodigde leerlingen komen. Hoe kunnen we ons beter profileren in de wijk en 
daarbuiten? Meedenken over manieren om zichtbaar te worden: website beter laten aansluiten bij de 
uitstraling van de school. Filmpje vernieuwen om beter beeld te geven van gedifferentieerd aanbod. 
Voorschoolse opvang samenwerking versterken, ouders die een goed verhaal vertellen. De buurt meer 
binnenhalen bij bijvoorbeeld buut-koffie. Zij-instromers een bericht laten plaatsen op de website.  
Naamsverandering overwegen vanwege de negatieve naam van 10 jaar terug. Integraal plan maken om 
beter te profileren.  

• Buutkoffie: er is een overzicht gemaakt welke externen er aansluiten van buiten de school. Wel ervoor 
zorgen dat een externe dan wat podium krijgt. Foto maken van buut koffie en een bord plaatsen buiten 
om te laten weten dat het die ochtend is.  

• Stand van zaken speelveldje – hoe gaat informatie verstrekking hierover naar de toekomst toe? Na de 
herfstvakantie een afspraak met gemeente, klagers, buurtbewoners, advocaat en een MR-lid evt.  

• Corona scenario’s en standpunt De Buut: 
o Het kabinet wil dat kinderen en jongeren naar school kunnen gaan, ook bij een opleving van het 

coronavirus. Daarom is er een sectorplan geschreven. Hierin staan vier fases met maatregelen 
waarmee de scholen open kunnen blijven en de besmettingen worden beperkt. Omdat iedere 
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school en locatie weer anders is, gaan scholen zelf draaiboeken maken voor hun eigen context en 
locatie(s). Deze draaiboeken moeten uiterlijk 1 oktober 2022 aan de medezeggenschap worden 
voorgelegd. Akkoord.  

o TIP: kwaliteitskaart afstandsonderwijs de Buut checken om na te gaan of deze nog voldoende 
actueel is.  

• Budget MR 
o Jaarbudget is 950, - euro 
o Service pakket en verhoogde contributie bedraagt 814,- euro (vorig jaar 695,- euro): Janneke 

heeft dit uitgezocht. Nina gaat bellen of dit verplicht is.  
o Dat betekent dat MR nog een bedrag van 136,- euro te besteden heeft. Borrel MR/OV was 180,- 

euro. We gaan dit jaar dus iets over het budget heen.  

• OV – rolverdeling en samenwerking  
o Overleg voorzitters MR en OV en Janneke; besproken welke rol en op welke wijze we 

samenwerken.  
o Janneke sluit aan bij de vergaderingen van de OV. 

• Hulpverlening bieden aan De Buut kinderen met minder middelen: School is met ouders in contact waar 
zorgen zijn. Er zijn mogelijkheden via stichting leergeld. Alert op blijven gezien de inflatie.  

• Punten OV (zie punten hieronder) – geen punten 

4. Vanuit MR (Janneke niet bij afwezig) 
Verkiezing oudergeleding: Social schools bericht naar ouders met toelichting, rol en doel van de MR (Nina doet 
voorstel voor tekst), ouders kunnen zich aanmelden, vervolgens een pitch schrijven en dan volgt een 
stemronde. Simon: bekijken of het mogelijk is om een Enquête in te zetten via S.S.  
 
Volgende keer op de agenda 

• Kennismaken 

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

• Rolverdeling - verwachtingen over en weer  

5. Vanuit OV:  

• … 

6.  Binnengekomen post 

7.  Rondvraag 
Scherp blijven op communicatie:  
o Steeds blijven herhalen dat er ook een individueel gesprek mogelijk is.  
o Goed verhelderen waarom we iets doen/wat de bedoeling is.  
o Tijdig informeren van ouders die komen helpen, welkom ontvangen met koffie. 
 

8. Agendapunten volgende keer: 

• Volgende keer 14.30 uur starten 

• Februari / maart: NPO middelen weer op de agenda.  

• Volgende vergadering: Buut profilering 
 

 


