
Notulen vergadering MR CBS de Burcht 

Datum:  Maandag 19 mei 2020 
Tijdstip: 19.30 – 22.15 uur 
Locatie: Bibliotheek Burcht 
Aanwezig: Josina Thibaudier (vz), Elles Talma, Titia Nossin (notulist), Gerda Miedema, Gretha 

Luinenburg, Ton Ranzijn 
Gast:  Loek 

 

1) Vaststellen agenda 

2) Loek:  

a. Verloop huidige situatie → vervolg na Hemelvaart. 

▪ Kinderen komen rustig en gedisciplineerd binnen. Het uit elkaar houden van de groepen 

tijdens het buitenspelen is heel lastig;  

▪ Er zitten gemiddeld ronde de 20 kinderen bij de noodopvang.  

▪ Er zijn momenteel 5 kinderen die niet naar school gaan, uit 3 gezinnen. Veelal vanwege 

medische redenen. Wendy is er bij betrokken;  

▪ Leerkrachten vinden het fijn dat de kinderen weer op school zijn; 

▪ Men is niet bang voor blijvende leerachterstanden, sommige kinderen zullen waarschijnlijk wel 

wat moeten bijwerken;  

▪ Reacties van ouders zijn positief: veel werk verzet, goede inzet geweest van leerkrachten;  

▪ Persconferentie vanavond geeft aan dat we 8 juni weer volledig open kunnen, 30 personen bij 

elkaar op 1,5 meter afstand. Aanhouden dat ouders niet in de school komen; 

▪ Voor de leerkracht is het lastig anderhalve meter afstand te houden van de kinderen. In de 

gang, bij pijn of veter strikken; 

▪ Strikt in handen wassen en schoonmaken (tafels, stoelen, IPads);  

▪ Vragen die spelen naar aanleiding van de persconferentie van vanavond: We gaan vanaf 8 juni 

weer starten met volle klassen: hoe staan de leerkrachten er dan in? Voelt het nog oké om 

hier te zijn? Wat gebeurt er wanneer de curve weer gaat stijgen? Moet er dan ook iets anders 

georganiseerd worden? Vb. looplijnen, andere ingangen, hoe zorg je dat je op afstand kunt 

blijven (schermen), gefaseerd naar binnen en naar buiten, kleuters ophalen/brengen verdelen 

over het plein, bijv. 

a. Handen wassen met een halve groep kan, een hele klas wordt lastiger;  

b. Ook de jas en tas meenemen naar de klas kan niet meer dan; 

▪ Schema volgende week en de aansluitende week is gelijk i.v.m. Pinkstermaandag. Kinderen die 

in week 22 op dinsdag en donderdag naar school moeten, gaan de week er na ook op dinsdag 

en donderdag naar school;  

▪ Loek maakt een plan voor de periode vanaf 8 juni;  

▪ Morgen gaat er een nieuwsbrief uit met het rooster voor de komende twee weken.  

  



b. Huisvesting 2020/2021. 

▪ Loek heeft een gesprek gehad met mevr. Teuben van de gemeente en de nieuwe investeerder 

(Estea, eerder WoonFriesland). Het idee werd geopperd om klaslokalen na schooltijd te 

gebruiken als BSO ruimte. Loek heeft aangegeven dat dit wat hem betreft niet tot de 

mogelijkheden behoort; 

▪ De ruimte van Talant zal mogelijk samen met Kinderwoud ingericht gaan worden. Estea heeft 

aangegeven dat ze graag zien dat de Burcht de ruimte huurt en dat Kinderwoud onderhuurt. 

De inrichting dient dusdanig te zijn dat er naar de toekomst toe 4 klaslokalen in kunnen komen; 

▪ Aangegeven is dat het sober en doelmatig ingericht moet worden. In reactie hierop heeft Loek 

aangegeven dat gekeken moet worden naar wat nodig is, aan welke normen moet worden 

voldaan in het onderwijs; 

▪ Vanaf 1 januari 2021 gaat de Burcht de ruimtes huren. Er komen in ieder geval 2 lokalen.  

c. Formatie 

▪ Bij de prognose is vastgehouden aan de lijn van de afgelopen jaren. Bij deze prognose is 

rekening gehouden met de verwachtte geboortecijfers en zijn de kinderen die uit de Knipe 

kwamen meegenomen in de berekening. Deze prognose dient te worden bijgesteld i.v.m. met 

een lager geboortecijfer;  

▪ Vorig jaar was er een tekort op de begroting van €50.000. 

▪ Formatieplan: vermoedelijk 19 groepen (bij start schooljaar ongeveer 460 leeringen), komend 

schooljaar zijn er 3 leerkrachtondersteuners. M. gaat werken op de Trieme en op het 

bedrijfsbureau. A. gaat drie dagen administratief werk doen (1 dag van M. erbij), IB’ers blijven 

aan;  

▪ Het tekort betekent voor de formatie en invulling: de bouwdagen vervallen, minder uren 

onderwijsassistenten, compensatieverlof fulltimers  vervalt (dit was iets wat wettelijk niet 

meer geboden hoefde te worden maar wat de Burcht wel deed), de gelden van de 

werkdrukverlichtende middelen zullen meegenomen in de formatiegelden; 

▪ Vanuit de MR wordt aangegeven dat er eerder uit onderzoek was gebleken dat werkdruk een 

punt van zorg was. Met het voorlopige formatieplan voor komend jaar lijkt dit weer terug te 

komen/te vergroten.  

▪ Loek geeft aan dat 23 leerlingen minder betekende dat je ongeveer 100.000 minder ontvangt. 

Dan moet je gaan korten. De werkdrukverlichtende middelen worden dan meegenomen in de 

formatie van het team. Om de middelen te behouden zouden andere leerkrachten moeten 

inleveren;  

▪ De MR stelt vragen over de financiering van de “ummen”. Hoe is de verdeling Meilân en de 

Burcht? De nieuwe ontwikkelingen zijn mooi, maar levert ondertussen ook werkdruk bij de 

leerkrachten daar leerlingen gedurende de dag uit de klas moeten. De MR vraagt de GMR voor 

een toelichting en of zij hier meer signalen over ontvangen. Actie Josina 

▪ Het afroompercentage (deel per kind wat naar bestuur gaat) wordt kritisch besproken. Het 

afroompercentage is niet duidelijk. Ook deze vraag wordt neergelegd bij de GMR. Actie Josina 

▪ Ingenium – situatie: De Burcht heeft de Keaklas, die de Burcht zelf financiert. Vanaf komend 

schooljaar sluit de Burcht aan bij Ingenium van Meilân.  

▪ De MR adviseert Loek de concept plannen voor te leggen aan het team en hen mee te laten 

denken.  

d. Op zoek naar opvolging Gretha: wensen MR. 

▪ De vraag wie er toe wil treden tot de MR is gesteld aan het team. 



 

3) Notulen vergadering 2 maart 2020 (vaststellen) 

▪ Openstaand actiepunt: doorlezen stukken cursus MR ontvangen via Elles en Titia. Zullen worden 

verspreid door Elles en Titia. Actie Titia en Elles. 

▪ Notulen vastgesteld. 

 

4) Mededelingen 

▪ Schoolveiligheidsplan wordt in het nieuwe schooljaar met leerkrachten besproken. Daarna 

definitief gemaakt. 

▪ Bespreken eindrapport Onderzoek voorzieningen Skoatterwâld op 30 maart is uitgesteld. 

▪ MR email adres:  

Tekst is opgesteld en zal naar Loek gestuurd worden zodat dat richting ouders kan 

5) Jaarplanning MR vergadering mei 2020 voorstel: 

▪ Uitnodiging OR ivm afstemming: Vervalt dit schooljaar 

▪ Uitnodiging leerkracht voor presentatie Social Schools doorschuiven naar schooljaar 2020/2021. 

Op de vraag of al duidelijk is of het Portfolio uit Social Schools gehaald kan worden is nog geen 

antwoord. Gerda zal dit oppakken en R. vragen. Actie Gerda 

6) Uit de school  

▪ 8 leerkrachten verwachten een kindje; 

▪ De musical van groep 8 zal in Trinitas worden gedaan; 

▪ Roelien heeft een nieuwe baan in Trinitas; 

▪ Marije gaat werken op de Trieme en bij het bedrijfsbureau.  

7) Uit het ouderpanel  

▪ Ouderpanel staat volgende week gepland, nog niet bekend of het doorgaat. 

8) Hoofdpunten MR verslag voor Burchtbericht & Leerkrachtenbericht 

▪ Na een aantal extra ingelaste MR-vergaderingen in verband met de Corona-perikelen stond er op 

19 mei een reguliere MR-vergadering op de planning. De vergadering vond plaats na de 

persconferentie van Minister Rutte, waardoor gelijk de nieuwe richtlijnen en de gevolgen voor de 

Burcht besproken konden worden voor het te bepalen vervolgbeleid.  

Daarnaast zijn de eerste stappen richting de formatie en de huisvesting besproken voor het 

komende schooljaar.  

9) Rondvraag  

10) Afsluiting   


