
Notulen vergadering MR CBS de Burcht 

Datum:  Maandag 27 januari 2020 

Tijdstip: 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: Teamkamer de Burcht 

Aanwezig: Josina Thibaudier (vz), Elles Talma, Titia Nossin (notulist), Gerda Miedema, Gretha 

Luinenburg, Ton Ranzijn 

Gast:  Loek Iedema (directeur Burcht), Marjolein Hensen (vz OR) en Mirjam Bles (lid OR) 

AGENDA 

1. Vaststellen notulist. 

2. Bespreking begroting door Ouderraad: Marjolein Hensen/Mirjam Bles 

a. Kosten nemen toe bij activiteiten, 7/8 procent stijging. Met name kampen worden duurder, 

kerstboeken zijn duurder geworden en er zijn activiteiten die niet begroot zijn. Vooral door de 

btw verhoging zijn de prijzen in de afgelopen twee jaar gestegen; 

b. Voor 2020 leek er een tekort van 2000 euro te zijn, dit zou betekenen dat er een verhoging 

van de ouderbijdrage zou kunnen/moeten komen; 

c. Stichting Meilân doet echter een tegemoetkoming door de reiskosten voor de schoolreisjes en 

het kamp onder publieke uitgaven, dit dekt het verschil en meer.  

d. Voorstel: om de ouderbijdrage te laten zoals het is. MR akkoord.  

e. Wensen: schoolpleinen (plan ligt er), betere geluidsinstallatie, nieuwe shirts onderbouw (met 

sponsor). 

3. Presentatie DUO tevredenheidsonderzoek (door Loek) 

a. Loek geeft de bijzonderheden die uit de enquête komen aan op leerling, medewerker en 

ouderniveau; 

b. Loek vraagt een terugkoppeling van de MR ten aanzien van de resultaten van de enquête.  

4. Stand van zaken gebouw (door Loek) 

a. 152 m2 tekort met de school, recht op 3 lokalen meer, intern zoeken of bij Spring! of 

Route0513; 

b. ICS bureau Zwolle doet onderzoek naar prognose qua groei wijk en leerlingen; 

c. Bezwaarschrift vanuit Meilân richting gemeente ten aanzien van de redeneringen van de 

gemeente; 

d. Aanvraag gedaan voor ruimte van Talant, ook Kinderwoud heeft een aanvraag gedaan voor 

deze ruimtes, hebben ook ruimtetekort; 

e. Momenteel een groep in het speellokaal, volgend schooljaar waarschijnlijk weer starten met 

19 groepen net als dit jaar. 

MR vergadert alleen verder 

5. Aanvulling agenda MR 

a. Geen  

6. Notulen vergadering 18 november 2019 (vaststellen) 

a. Laatste jaar van Gretha – ze gooit de vacature in de groep van de leerkrachten 

7. Mededelingen 

a. Schoolveiligheidsplan inclusief ontruimingsplan: Josina en Anique – er is een Meilân 

veiligheidsplan maar er moet ook één van de school zelf zijn. Er liggen al veel documenten 

over schoolreisjes ed, deze worden samengevoegd en aangevuld of naar verwezen. Over 2 

weken afronden en dan in maart bespreken.  

b. 2 maart 19.30 Erik Rietkerk in MR vergadering 

i. Ook Loek is aanwezig bij deze vergadering; 

ii. Onderwerpen: communicatie verzuim, verschil communicatie richting GMR en 

richting Loek (voorbeelden: invalpoule goed gevuld, geen invalprobleem, idee leeft 

dat de Burcht het zelf oplost), terugkoppeling communicatie richting staking, 

ontwikkelingen Meilân, Fasen ummen (bekostiging), verslag vorige keer erbij pakken 

(Ingenium en Technium loopt goed, Movium (bewegend leren)). 

c. Vraag: 2 maart 20.30 Anneke Bras uitnodigen voor toelichting Social Schools? – past dit in 

het programma? Vorige keer te weinig tijd voor een presentatie. Anneke vragen of ze 18 mei 

2020 aanwezig kan zijn.  

8. Ingekomen stukken:  

a. Verslag visitatie gesprek 3 oktober 2019 



i. Nog niet ontvangen  

b. Uitnodiging OPR 24 maart 2020 

9. Terugblik gesprek 13 december (inclusief terugkoppeling Sietske GMR) 

a. Reactie MR: Goed gesprek gehad: belang van samenwerking, afstemming, informeren en 

positie nemen/mening delen is positief besproken; 

b. Reactie Loek: Constructief en fijn gesprek.  

10. MR Cursus Titia en Elles 

a. Er is gesproken over de inhoud van de basistraining MR;  

b. We spreken af dat een ieder kijkt naar de artikelen die in de reader staan. 

11. Uit de school  

a. Diverse leerkrachten verwachten een kindje en een aantal stapt in het huwelijksbootje. 

b. N. aan het re-integreren 

c. L. heeft een dochter gekregen  

d. P. stopt bij de Burcht, J gaat de Keaklas overnemen 

e. Er staat een nieuwe leerkracht 4b 

f. Studiedag voor de voorjaarsvakantie (alleen Burcht), 2 dagen na de voorjaarsvakantie 

studiedagen (visie, koers, richting, beeld van de school) 

12. Uit het Ouderpanel  

a. Nog niet geweest – 29 januari 2020 

13. Hoofdpunten MR verslag voor Burchtbericht  

a. Ouderbijdrage blijft gelijk;  

b. Tevredenheidsonderzoek gepresenteerd, MR content met de uitkomsten; 

c. MR neemt eigen structuur werkwijze onder de loop;  

d. Volgende vergadering vindt plaats op 2 maart in aanwezigheid van Loek en Erik Rietkerk 

14. Rondvraag  

a. Geen  

15. Afsluiting  

 
Rooster van aftreden:  

Gretha 2018-2020 (2e termijn (1e 2014-2018)), Josina 2019-2021 (1e termijn 2015-2019), Gerda 2019-

2021 (1e termijn 2015-2019), Elles 2017-2020 (1e termijn), Titia 2018-2021 (1e termijn), Ton 2018-2021 

(1e termijn). Vanaf 2016: 1e termijn 3 jaar, 2e termijn 3 jaar  

 


