
MR notulen 7 juni 2022 
 
Aanwezig  : Babette, Simone, Lonneke, Ruud, Caroll, Lisette, Imke en Nicole  
Notulist  : Nicole 
 
Mededelingen 
Het koersplan wordt vormgegeven. Het is een ambitieus plan met mooie inhoud. De schoolplannen 
per school stromen hieruit.  
NBS Burgst organiseren 14 september van 20.00-22.00u een informatie avond over de rechten van 
de MR. Meerdere MR-leden van de stichting kunnen hierbij aansluiten. 
De PMR geeft aan dat vanaf volgend schooljaar teamleden 2 weken voorafgaand aan de vergadering 
een bericht krijgen dat, mochten teamleden iets willen bespreken met de MR, er mogelijkheid is om 
dit te delen.  
 
Verkiezingen OMR 
Er zijn twee kandidaten. Maandag 13 juni worden de stembriefjes meegegeven aan alle kinderen, 20 
juni is de uiterste inleverdatum. 1 OMR-lid en 1 PMR-lid zullen deze stemmen tellen. 
 
Kandidaat PMR 
Jolanda Beers is het nieuwe PMR-lid. 
 
Kosten etentje, locatie en tijd 
Locatie bij OMR-lid. 17.30-18.00u 
 
Mededelingen directie 
Schoolconcept is door besproken.  
 
Mediawijsheid: Het doel van dit protocol is om eenduidige richtlijnen te krijgen waarlangs kinderen 
en leerkrachten zich bewegen. Afspraken omtrent de smartwatch en het telefoongebruik van 
kinderen en leerkrachten worden hierin besproken zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. 
Extra te benoemen in het protocol: ook in de pauzes (kleine en grote pauze) mag er geen 
telefoongebruik zijn. Tevens mogen de telefoons na schooltijd enkel buiten het gebouw gepakt 
mogen worden. Mocht een kind zijn/haar ouder moeten contacten voor een afspraak, kan dit ook 
buiten school gebeuren. Er wordt nog gekeken naar de naam van Mediawijsheid, want in hoeverre is 
een verbod op telefoongebruik in de school handig om leren gaan met (sociale)media?  
 
Resultaten centrale eindtoets: Rapportage CET 2022 is doorgenomen. De behaalde referentieniveaus 
liggen boven het landelijk gemiddelde en de signaleringswaarde. Onze scores liggen lager dan vorig 
schooljaar. Echter onze resultaten laten t.o.v. scholen binnen de vergelijkingsgroep een positief 
verschil zien. 
 
TSO: Ons betalingspercentage is +95%. Dit is echter nog steeds niet door alle ouders betaald voor het 
schooljaar 2021-2022.  
 
Bovenschoolse ouderbijdrage: Het bedrag wat overblijft na het kunstwerk voor het schoolplein, 
willen we gebruiken om ons bibliotheeksysteem te digitaliseren. Dit kost het eerste jaar (aanschaf, 
invoering en licentie) ca. €2000. Daarna betaald de school per jaar €375 (dit zijn de licentiekosten).  
  
Wvttk en rondvraag 
Cito-toetsen, Avondvierdaagse en schoolreisje zitten in allemaal in dezelfde weken. Voor komend 
jaar zal het schoolreisje buiten deze periode gepland worden. De Cito-toetsen worden landelijk 
ingepland en bij de Avondvierdaagse kon men dit jaar voor het eerst meebepalen (d.m.v. stemming) 
op welke dagen dit gepland zou worden. De uitslag viel helaas alsnog in dezelfde week als de Cito-
toetsen. 
 



Er is nog geen eenduidige lijn in het doorgeven op welke dagen welke Cito-toetsen zijn. Sommige 
leerkrachten geven dit door aan de ouders, andere leerkrachten doen dit niet. De PMR vraagt aan de 
bouwco’s of zij dit een volgende bouwvergadering kunnen peilen bij hun collega’s.  
 
Tijdens de studiedag Burgerschappen is het team zich meer bewust geworden van de veranderende 
dynamiek tussen leerkrachten en kinderen, maar ook tussen leerkrachten en ouders. Gesprekken 
worden op een andere manier gevoerd dan voorheen en de leerkrachten vinden het erg belangrijk 
om ervoor te zorgen dat het gesprek op de juiste manier wordt gevoerd en naar tevredenheid van 
het kind, de ouder èn natuurlijk de leerkracht wordt afgerond. De leden van de PMR willen graag een 
bijdrage leveren hieraan, dus zal in samenspraak met het team en de directie een inventarisatie 
gemaakt worden van de behoeften die leerkrachten hierin hebben. Indien dat nodig blijkt zal een 
plan van aanpak worden opgesteld zodat leerkrachten die hulp kunnen inroepen die in zijn 
algemeenheid maar ook in specifieke gevallen passend is. 
 


