
Notulen vergadering MR CBS de Burcht 

Datum:  Maandag 19 april 2021 

Tijdstip:  19.30 – 20.30 uur 

Locatie:  Online 

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

Gast:  Loek Iedema 

AGENDA 

1. Vaststellen agenda 
2. Notulen vergadering 8 maart 2021 (vaststellen) en actielijst bespreken. 

a. Notulen vastgesteld  
b. Josina - afstemmen toetreding tot de MR met Tom Beek à Gedaan, Tom sluit de laatste MR 

vergadering aan, dit is 14 juni.  
c. Titia en Ellis - afstemmen over het voorzitterschap à Titia zal het voorzitterschap overnemen.  

3. Mededelingen 
Geen  

4. Ingekomen stukken: 
a) Vertrek E. Rietkerk 

5. Loek: 
1. Formatie (inzet werkdrukverlagende middelen), corona subsidie 

a) Corona-subsidie: voor komend jaar zal er waarschijnlijk nog een bedrag beschikbaar zijn en 
ook volgend jaar zal dit het geval zijn. Wel moet er aangegeven worden waar het bedrag aan 
besteed gaat worden. Er wordt momenteel een schoolscan uitgevoerd door de intern 
begeleiders, om te inventariseren waar de gelden aan besteed kunnen worden; 

b) De scan zal vervolgens bij M. Koudenberg, coördinator zorg, neergelegd worden die de 
verantwoording voor de besteding van de gelden zal afleggen bij het ministerie; 

c) De MR zal instemming moeten geven voor de Corona-gelden; 
d) Extra gelden kunnen volgend jaar gebruikt worden om het huidige aantal groepen te 

behouden (ondanks de afname in het leerlingenaantal) en daarnaast is uitbreiding met een 
fulltime onderwijsassistent mogelijk vanuit de gelden. 

e) Volgend jaar zal er gestart worden met twee groepen 1. De druk zal liggen op de groepen 3, 
deze zijn fors qua aantallen. Mogelijk is dit op te lossen met de inzet van lio-studenten.  Een 
lio’er kan al grotendeels zelfstandig lesgeven.  

f) Enkele leerkrachten zijn aan het oriënteren op andere functies bij andere scholen, er zullen 
waarschijnlijk wel enkele vacatures ontstaan de komende maanden; 

g) Een opzet van de formatie zal worden gemaakt door Loek, waarna de leerkrachtgeleding 
hiermee kan instemmen; 

2. Op zoek naar nieuw MR lid leerkracht 
a) Verkenning dient nog gedaan te worden;  
b) Het zou fijn zijn wanneer het nieuwe lid de laatste vergadering (14 juni) aan kan sluiten, net 

als het nieuwe ouder lid.  
3. Overige: 

a) Succesvolle studiedag met de leerkrachten gehad;  
b) Aanstaande woensdag officiële opening ‘Buitenburcht’; 
c) Ouderavond was zeer succesvol.  

6. Evaluatie ouderavond 
§ Er is nog geen officiële evaluatie geweest met de OR. Er waren op het hoogtepunt 178 ouders online 

aanwezig en 19 ouders in de zaal. Het was een onderwerp wat heel erg aansprak; 
§ De slag richting het beleid over mediawijsheid is niet meer aan bod gekomen, deze werd kort halverwege de 

avond aangestipt door Loek;  
§ Mediamasters wordt gedaan in groep 7 en 8;  



§ Via de ‘bieb op school’ kunnen ook lessen gegeven worden over mediawijsheid.  
7. Uit de school   

a) Eén van de leerkrachten is bevallen en een andere leerkracht gaat binnenkort met verlof.  
b) Er zijn vier pijlers/kernwaarden besproken tijdens de studiedag:  
§ samen is beter (samenwerking, ouder betrokkenheid, geloofsvisie);  
§ groei (ontwikkelingsgericht, dynamische ontwikkeling);  
§ kind voorop (kindgericht); 
§ verantwoordelijkheid (eigenaarschap). 
Bovenstaande vier voorlopige kernwaarden zullen verder besproken worden in de verschillende bouwen.  
c) Ook het rapporteren in het portfolio is besproken tijdens de studiedag. Ook de combinatie van het werken in 

Social Schools en ParnasSys is besproken. 
d) De schoolreisjes zijn verschoven naar juni; 
e) De kampen lijken door te gaan.   

8. Uit het ouderpanel 
Is er in de tussentijd niet geweest. Er is dit jaar tot nu toe eenmaal een ouderpanel geweest. Er staat nu nog 
eentje gepland.  

9. Uit de GMR 
Geen nieuws. 

10. Hoofdpunten formuleren voor het MR verslag in de Burchtberichten (graag direct laten plaatsen!) 
De eerste contouren van de formatie zijn besproken. Tevens is de ouderavond kort geëvalueerd. Deze werd als erg 
succesvol betiteld.  
Ook de studiedag van de leerkrachten, waarin de eerste stappen zijn gezet richting het vaststellen van de 
kernwaarden, is besproken.   

11. Rondvraag 
§ Is er een gezamenlijk klassenboek voor de kinderen van groep 8? Ja deze is er. 
§ Overlast/vernielingen: raampje stuk; gekrast op de achterdeur; tevens lag er glas, condooms en blikjes op het 

plein. Mogelijk komt er een seintje richting de wijkagent. Ton heeft het met Sanne gesproken en zal het ook 
nog met Loek oppakken.  

12. Afsluiting  20.30 uur. 
 
Actielijst: 
Loek & leerkrachten – verkennen nieuw lid leerkrachtgeleding  
Josina – stuurt kaart aan de heer Rietkerk   
 

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  

 


