
Notulen vergadering MR CBS de Burcht 

Datum:  Maandag 14 juni 2021 

Tijdstip:  19.30  

Locatie:  Op de Burcht 

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

Gast:  Loek Iedema 

AGENDA 

1. Vaststellen agenda 
a. vastgesteld 

2. Notulen vergadering 19 april 2021 (vaststellen) en actielijst bespreken. 
a. vastgesteld 

4. Mededelingen: 
a. Borrel 7 juli achtertuin Rindert van Zinderen Bakkerweg 12. Hester uitnodigen hiervoor.  
b. Mailadres aangepast: mr.deburcht@cbo-meilan.nl. Loek zoekt uit of het bedrijfsbureau hier ook in moet 

staan. 
5. Ingekomen stukken: 

1. Geen 
6. Loek: 

1. Kernwaarden: samen is beter, groei, kind voorop, eigenaarschap 
In een woordveld zijn de kernwaarden weergegeven. We bespreken of we hiermee de school voldoende 
profileren. 

2. Formatie (inzet werkdrukverlagende middelen & corona subsidie) vaststellen 
Tijdens studiedagen ruimte creëren voor de leerkracht om de lopende zaken op orde te krijgen, naast 
inhoudelijke onderwerpen en bouwgerichte onderwerpen, bevalt goed.  
NPO gelden zijn fors, deze gelden zijn gekaderd, er moet verantwoord worden wat er gedaan wordt. De 
achterstanden door corona zijn beperkt gebleven op de Burcht. Drie nieuwe leerkrachtondersteuners 
aangenomen, naast de al drie aanwezige leerkrachtondersteuners. Momenteel een vacature voor 2,5 
dag voor een leerkracht, zodat bijvoorbeeld de reken- of taalcoördinator in de groepen kan gaan kijken 
om een kwaliteitsslag te kunnen maken op die gebieden.  
Het aanstellen van een vakleerkracht gym is niet overwogen, waar toch wel een behoefte lijkt te leven 
(niveau gymlessen verhogen met vakleerkracht, interesse in gymlessen geven is wisselend, gym geven 
kost meer energie dan lesgeven). Voorstel is om dit nog een keer te overleggen met de 
bouwcoördinatoren door Loek en Gerda. Verdeling van directie en interne begeleiding lijkt onevenredig 
verdeeld over de dagen (zwaartepunt aan het begin van de week), de wens is er vanuit de leerkrachten 
om dit anders te verdelen.  
Tekst verdeling over de lokalen is niet helemaal juist. 

3. Schoolgids 
Twee versies gestuurd door Loek op 6 juni. Eentje met wijzigingen en de voorlopig definitieve versie. 

6. Evaluatie organisatie MR: wat nemen we mee naar volgend jaar: 
Bijzonder jaar door corona. Wel online samengekomen. GMR en ouderraad niet uitgenodigd afgelopen 
schooljaar. Hopelijk volgend jaar wel, dan meer de verbinding met de verschillende partijen.  

7. Uit de school   
- 
 

8. Uit het ouderpanel 
Gesprek voorzitter ouderpanel met MR lid en voorzitter ouderraad. Later is er nog een vervolggesprek met Loek, 
Wendy & Sanne geweest. Doel was om de taken en bevoegdheden van de verschillende partijen helder te krijgen.  
Dit zal nog in een aansluitend gesprek plaatsvinden.  
Laatste ouderpanel een presentatie over Rots & Water door een aantal leerkrachten. Dit was erg informatief.  

9. Uit de GMR 
Vacature voor nieuwe bestuurder is eruit gegaan.  

10. Hoofdpunten formuleren voor het MR verslag in de Burchtberichten  
De MR kijkt terug op een bijzonder jaar. Kernwaarden en formatie besproken. We nemen afscheid van Josina en 
Gerda. 

11. Rondvraag 
Terugloop in leerlingenaantal – moet er nog iets gedaan worden aan promotie, welke rol heeft de MR hierin. 
Instagram – in burchtberichten aangeven / #deburcht gebruiken.  



12. Afsluiting   
Presentje voor Gerda en Josina namens de MR voor al hun inzet de afgelopen jaren. 

 
Actielijst: 

• Ton nodigt Hester uit voor de borrel in de tuin. 
• Josina voegt Tom toe aan de appgroep van de MR 
• Gerda & Loek stemmen nog af met de leerkrachten over de leerkrachtformatie – leerkracht 2,5 dag of vakleerkracht 

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  

Nieuwe leden: Tom Beek 2021-2024, Hester Hofman 2021-2024 

 


