
Notulen vergadering MR CBS de Burcht 

Datum:  Maandag 8 maart 2021 

Tijdstip:  19.30  

Locatie:  Online 

Aanwezig: Josina Thibaudier, Elles Talma, Titia Nossin, Rixt Kok, Gerda Miedema, Ton Ranzijn 

Gast:  Loek Iedema, Eric Rietkerk 

AGENDA 

1. Vaststellen agenda 
2. Eric Rietkerk 

a. In het najaar wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, deze vindt tweejaarlijks plaats (ouders, 
medewerkers, leerlingen);  

b. Ten aanzien van het onderwerp huisvesting geeft Erik aan dat dit een school gekoppeld onderwerp is en 
onder Loek zijn verantwoordelijkheid valt;  

c. Betreffende de communicatie route van CBO Meilân, wordt aangegeven dat zodra het voor 15 scholen 
gelijk is, dan wordt dit bestuursbreed gecommuniceerd naar alle scholen via een brief.  

d. Na de zomervakantie 2020 is er een impuls aan Social media gegeven (momenteel 6 verschillende 
mediakanalen waaronder FB, Instagram, maar ook TikTok). Ook voor de websites van de scholen en het 
bestuur is een plan voor een update gemaakt;  

e. Ontwikkelingen binnen Meilân:   
- Technium in Joure heeft er een technieklokaal bij voor de groepen 5 en 6.   
- Bij Ingenium is er een doelgroepevaluatie geweest, mede doordat bleek dat de besteding van gelden 
erg hoog was. Er komt straks meer geld de scholen binnen voor deze doelgroep vanuit de financiering 
doelgroepenbeleid;  
- Atrium – hier gaan ze nieuwe acties op ondernemen en daar komt ook theater/toneel bij (in 
samenwerking met o.a. het Toanhûs). Kinderen konden hier auditie doen.   
- Steampoint – heeft afgelopen week een livestream gedaan (8/9 groepen hebben hieraan meegedaan), 
ze willen dit in de toekomst vaker doen;  
- Groep 9 – in januari 2020 bleek er een behoefte te zijn voor groep 9 bij 53 kinderen, na de zomer 
waren er 5 à 6 reële opgaves. Vanuit Meilân wordt wel steeds de verbinding gezocht richting het VO, 
met het idee van een doorgaande lijn voor 10 – 14-jarigen. Wellicht gaat er een pilot komen, waarin 
kinderen uit groep 8 enkele dagen in groep 9 gaan participeren.   
Voor het doelgroepenbeleid is een deel van de reserves aangesproken. Hier is beleid op uitgezet voor 
tot en met 2021-2022. Dit zou nog 4 jaar verlengd kunnen worden, er is echter gekozen voor een 
verlening van 2 jaar tot 2024. Groep 9 wordt ook betaald vanuit het doelgroepenbeleid. Wordt geld niet 
gebruikt dan stroomt het terug naar de reserves.   

f. Extra financiering vanuit de overheid vanwege corona – er is een brief vanuit het nationaal 
onderwijsplan. Gemiddelde school van 200 leerlingen krijgt 80.000 per jaar staat beschreven voor de 
besteding aan leervertragingen. Het bedrag komt mogelijk in april/mei vrij. De begroting voor dit jaar is 
al opgesteld, dit bedrag komt er extra bij. Het bedrag is gebaseerd op het aantal leerlingen op een 
school, voor de Burcht zou dit ongeveer 2 ton extra zijn. Exacte bedragen zijn echter nog niet bekend. 
Op schoolniveau mag bepaald worden hoe het geld ingezet kan worden. Idee is om de extra gelden in te 
zetten zodat ondanks de afname van het leerlingaantal de huidige formatie behouden kan blijven.  

g. Reactie communicatie leerkrachten – de afgelopen periode zijn er in de brieven geschreven door het 
bestuur geen meningen van leerkrachten verwoord. De brieven die verstuurd worden komen van de 
bestuur en gaan naar de directeur. De communicatieroute loopt via Loek.   
Vanuit de bestuurder wordt aangegeven dat de inhoud van de brieven over bijvoorbeeld ‘staken’ en 
‘code rood/oranje’ vanuit de Cao komen. Het bestuursbeleid is: code rood de scholen gaan dicht, code 
oranje de scholen zijn open.  Bij code oranje word je verwacht te komen. Als de school dicht wil bij code 
oranje dan zal dit besproken moeten worden binnen het bestuur.   
Aangegeven wordt dat er nog een verschil is tussen code oranje/rood (weersomstandigheden) en de 
situatie op de weg volgens Rijkswaterstaat. Met het verzoek om het beleid niet alleen te koppelen aan 
weersverwachtingen maar ook aan de omstandigheden op de weg.   

h. Wat als een klas in quarantaine moet? Er zijn protocollen/regels en stappenplannen opgesteld binnen 
de stichting, deze zijn bekend bij de directeur.   
Eén klas geldt als een bubbel dus de hele klas gaat in quarantaine bij een positieve test in deze bubbel. 
Na 5 dagen kan je je laten testen, is je test negatief dan kan je weer naar school. Wil je je niet laten 
testen dan blijf je 10 dagen in quarantaine.   



In alle gevallen is er thuisonderwijs. De richtlijnen van het RIVM, GGD en de overheid worden gevolgd.

  
Praktisch gezien, komt er gedurende de dag een positieve melding van een leerling, dan geef je de 
leerlingen gelijk spullen mee naar huis. Komt het op zondag dan moeten andere acties ondernemen 
worden.  

i. Vraag vanuit de bestuurder: hoe is het contact met de GMR? Josina licht toe: GMR is normaal gesproken 
jaarlijks aanwezig bij één van de vergaderingen. Tevens zijn er korte lijnen wat betreft afstemming 
aangezien één van de leerkrachten van de Burcht in de GMT zit.   
 

3. Notulen vergadering 18 januari 2021 (vaststellen) en actielijst bespreken. 
a. Excellente school of richten op vaardigheden – aanpassen 
b. Actielijst besproken  

4. Mededelingen 
1. De Buiten Burcht is gestart. Het is een mooie uitbreiding van de school. Het oude lokaal van groep 4a is 

nu een techniekruimte in de school. Idee wordt geopperd om een filmpje te maken om de nieuwe 
ruimte te presenteren aangezien ouders momenteel de school niet in mogen. Loek geeft aan dat het 
misschien leuk is om dit door de leerlingenraad te laten doen, die hebben ook de mooie wand bedacht. 

5. Ingekomen stukken: 
1. Mail gemeente t.a.v. uitbreiding scholen Spil: “Echter, eind vorig jaar kregen we de nieuwste 

leerlingenprognoses binnen (worden 2-jaarlijks in opdracht van de gemeente uitgevoerd) en daaruit 
blijkt, dat er voor de lange termijn nu geen extra normatieve ruimtebehoefte is voor de beide scholen! 
…… We hebben dan ook met elkaar (schoolbesturen, Estea, gemeente) afgesproken om weliswaar de 
planontwikkeling voor de scholen on hold te zetten, maar ook om heel goed de vinger aan de pols te 
houden, zodat we snel kunnen starten wanneer dit nodig is!” 

5. Update Covid / start school.  
1. Nog geen klassen in quarantaine sinds de start van de school na het thuisonderwijs. Streng gestart met 

isolatie van groepen. De groepen gaan gefaseerd naar buiten op verschillende speellocaties. Bij de 
kleuters werd al snel duidelijk dat spelen op specifieke delen van het schoolplein niet te doen was. In de 
bovenbouw zaten ze in groepjes van 2 in de klas, inmiddels zitten de leerlingen weer in grotere 
groepjes. Docenten drinken in de eigen bouw thee of koffie met elkaar. Hierdoor is er wel een gemis 
van het ochtendmoment, gevoel van minder in contact staan met elkaar.  

2. Het werken in een bubbel met je klas (middenbouw) wordt als positief ervaren, ook tijdens het buiten 
spelen.  De afstand die je moet bewaren tot leerlingen, anderhalve meter, dat is niet vol te houden, ook 
niet in de hogere groepen. Je moet jezelf als leerkracht beschouwen als onderdeel van de bubbel. De 
gescheiden groepen is goed te doen.   
Voor sommige leerlingen was het thuisonderwijs echt niet leuk en was het moeilijk om niet op school te 
zijn.  

3. Gymlessen zijn weer opgepakt in de gymzalen waarbij ook externe leerkrachten betrokken zijn 
(gemeente heeft gymzalen opengesteld). Planning is aangepast, meer tijd tussen aankomst en vertrek 
groepen, zodat groepen elkaar niet tegenkomen.  Communicatie over de gymlessen was onduidelijk.  

6. Update ouderavond 
1. Stand van zaken: doel is om van iedere klas 1 ouder fysiek aanwezig te hebben tijdens de avond. De 

enquête behorende bij de ouderavond is klaar, deze ligt bij Anique. De leerkrachten gaan half maart aan 
de slag met de uitnodigingen. Er komt een livestream, de beelden komen niet online en worden niet 
bewaard.  

7. MR verkiezingen: Tom Beek nieuw MR lid. Afstemming over het volgende:  
1. Meelopen? vergaderingen mee laten draaien?  

1. Besluit: laatste vergadering meelopen en uitnodigen voor uitleg over MR 
2. Wie wordt nieuwe voorzitter MR? 

1. Titia en Ellis stemmen hierover af. Wordt volgende keer besproken binnen de MR. 
8. Uit de school   

1. Eén leerkracht wordt voor de tweede keer vader. Eén leerkracht gaat trouwen. Een leerkracht is weer 
volledig aan het werk. De leerkracht die terug is van verlof gaat straks de leerkracht vervangen die met 
verlof gaat. Op 28 april gaat een leerkracht met verlof, haar verlof wordt in gevuld door twee andere 
leerkrachten.  

2. De studiedag op 6 april voor het team van de Burcht gaat door. Deze dag zal onder andere gaan over 
het formuleren van 4 kernwaarden door het team, passend bij de vier panelen in de boom van het logo 
Burcht. 

3. Een student communicatie gaat onderzoek doen naar het gebruik van Social Schools.  
9. Uit het ouderpanel 

1. Afgelopen woensdag ouderpanel. Heel groot deel ging over de zichtbaarheid van het ouderpanel. 
Daarnaast was er een goed gevulde agenda waarbij punten naar voren kwamen die thuishoorden bij de 
MR of de OR. Anique heeft de speerpunten van het ouderpanel aangegeven, namelijk verdieping op 



bepaalde thema’s die vanuit de school worden aangedragen of eigen thema’s. 
Er komt een overleg tussen OR, MR en Anique/Loek om de verschillende rollen/taken van de MR/OR en 
het Ouderpanel af te stemmen. Voorbeeld voor Ouderpanel: meepraten over thema’s die in het 
jaarplan worden aangegeven.  

10. Uit de GMR 
1. Geen nieuws  

11. Hoofdpunten formuleren voor het MR verslag in de Burchtberichten 
1. Erik Rietkerk, bestuurder van Meilân, is aangeschoven om de MR bij te praten over de ontwikkelingen 

binnen Meilân. Tevens is gesproken over financiële impuls vanuit de overheid richting de scholen, de 
communicatielijnen binnen Meilân en is er kort geëvalueerd op het contact tussen de MR en de GMR.  

2. In het schooljaar 2021-2022 zullen we Tom Beek verwelkomen als nieuw lid van de MR. 
3. Op 14 april wordt een interactieve ouderavond georganiseerd met als onderwerp: ‘Online’. Deze 

ouderavond zal via een livestream te volgen zijn voor alle ouders van de Burcht. In de zaal zullen een 
aantal ouders aanwezig zijn als vertegenwoordigers van de verschillende groepen van de school.  

12. Rondvraag 
13. Afsluiting   

 
 
Actielijst: 
Josina - afstemmen toetreding tot de MR met Tom Beek  
Titia en Ellis - afstemmen over het voorzitterschap  
Josina – agenderen formatie  

Rooster van aftreden:   
Josina 2019-2021 (1e termijn 2015-2019), Gerda 2019-2021 (1e termijn 2015-2019), Elles 2020-2023 (1e termijn 2017-2020), 
Titia 2018-2021 (1e termijn), Ton 2018-2021 (1e termijn), Rixt 2020-2023 (1e termijn).   
Vanaf 2016: 1e termijn 3 jaar, 2e termijn 3 jaar  

 


