
Notulen MR CBS de Burcht 

 
Datum:  Maandag 29 november 2021 

Tijdstip: 19:30 uur 

Locatie:  online, Teams 

Aanwezig: Titia Nossin-Bouma (vz), Elles Talma, Tom Beek, Rixt Kok, Ton Ranzijn, Hester 
Hofma en in het eerste deel Joke Voet (GMR) 

 

AGENDA 

1. Welkom  
2. Vaststellen agenda 
3. Notulen vergadering 4 oktober 2021 vastgesteld 

Notulen vastgesteld. 
4. Mededelingen 

a) Ouderbijdrage: er is een voorstel voor een nieuw systeem voor het innen van de 
ouderbijdrage via Social Schools. De kosten hiervoor zijn 800 euro per jaar. De MR wordt de 
vraag gesteld of het nieuwe systeem gelijk in gebruik genomen kan worden of pas bij het 
begin van het schooljaar. Door het gebruik van het nieuwe systeem zou de ouderbijdrage 
mogelijk met 2,50 euro per kind verhoogd moeten worden. Omdat er nog vragen zijn ten 
aanzien van de kosten van het systeem, zal er contact opgenomen worden met de directeur. 
In principe is de MR akkoord met het invoeren van het systeem. 
b) Kort geleden is er een brandoefening geweest. Deze bleek geïnitieerd door de 
beheerder van de Spil. Binnen de Burcht bleek niemand hiervan op de hoogte te zijn. 
Conclusie van de oefening: Brandoefening vaker doen en vooraf beter in overleg. Ook een 
evaluatie ontbrak. 

5. Ingekomen stukken 
a) Verslag GMR 17-06-2021 
b) Agenda GMR 11-10-2021 
c) Agenda GMR 10-11-2021 
d) Jaarrooster GMR met agendapunten 2021-2022 

Joke: nieuwe bestuurder heeft zich voorgesteld, zich goed ingelezen en heeft voorstellen 
gedaan. Is er meteen ingedoken. Eerste indruk is prettig. Wel even wennen. De bestemming 
van de NPO gelden is voor alle scholen een belangrijk punt, waar elke school weer anders 
mee omgaat. De gezamenlijke MR/GMR avond staat op 6 april (?). 

6. Stand van zaken school – Covid, werkdrukverlagende middelen 
Het wordt soms als lastig ervaren wanneer een klas thuiszit door corona, helemaal in deze 
periode rond het Sinterklaasfeest. 
De leerkrachten lopen tegen verscheidene zaken aan: het dragen van mondkapjes, gedeelte 
van de leerlingen thuis, contact met de ouders, weinig rustpunten, wisselende en 



tegenstrijdige regels. Dingen schuiven op, uiteindelijk schuift het te ver/ teveel op. De vraag 
rijst hoe andere scholen hier mee omgaan. 

7. Jaarverslag evaluatie Burcht 2020-2021 bespreken en vaststellen – 2 versies: met 
feedback/reactie directeur en definitieve versie directeur 
Jaarverslag 2020-2021 akkoord. 

8. Jaarplan evaluatie Burcht 2021-2022 bespreken en vaststellen; twee versies: met 
feedback/reactie directeur en definitieve versie directeur 
Jaarplan 2021-2022 akkoord. De MR complimenteert Loek met de inzet en moeite om mee te 
werken. 

9. Uit de school   
10. Uit het ouderpanel - notulen 07-10-2021 
11. Uit de GMR  
12. Hoofdpunten formuleren voor het MR verslag in de Burchtberichten  

Jaarplan Burcht 2021/2022 is vastgesteld. 
Joke was namens de GMR aanwezig en heeft verteld over de eerste kennismaking met de 
bestuurder en de jaaragenda. 
De ouderbijdrage is besproken. 

13. Rondvraag   
Ton kaart de situatie aan rondom de invulling van ICT.  

14. Afsluiting   

 


