NOTULEN
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 3-2-2020, 20.00 – 22.00 uur
Deelnemers:
Niet aanwezig

Personeelsgeleding en oudergeleding MR De Bussel, directie
-

Notulist

S. A.

Bijlagen:

1. Notulen MR De Bussel 18 november 2019
2. Beleid instroom 4 jarigen
3. Begroting, inclusief bijlagen 1 t/m 4
4. MR jaarplan
5. Huishoudelijk reglement 2015

Nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststellen agenda
• Vaststellen agenda
• Verslag en actiepunten, zie bijlage 1
Notulen 18 november 2019 zijn vastgesteld
• Eerst alle onderwerpen waar directie bij betrokken is / hebben ingebracht

2

Zaken ingebracht door directie De Bussel
• Presentatie Calvin klas (groep 1-2-3) door N. S. en I. H. (Athena)
Presentatie over concept van de Calvin klas, bedoeld voor kinderen die qua leeftijd in
groep 1-2-3 horen, maar (op onderdelen) in hun ontwikkeling voorlopen op
leeftijdsgenoten. Voor deze groep leerlingen is binnen het reguliere basisonderwijs en op
Athena (voor hoogbegaafde kinderen vanaf groep 4) geen aanbod en de Calvin klas vult
deze behoefte in. Momenteel is er een Calvin klas in kindcentrum Wereldwijs in Drunen.
Vanuit De Bussel is er interesse om een Calvin klas te starten in samenwerking met
Athena. De directie bekijkt momenteel of het haalbaar is om dit met ingang van volgend
schooljaar te realiseren.
De MR is positief over de Calvin klas en vindt het een mooi en passend initiatief voor De
Bussel, mits de randvoorwaarden (zoals formatie/ruimte binnen het schoolgebouw) ook
adequaat kunnen worden ingevuld.
• Beleid instroom 4-jarigen (bijlage 2)
Beleid instroom 4-jarigen is goedgekeurd. Op het moment dat er knelpunten zouden
ontstaan in de formatie in relatie tot instroom van 4-jarigen, zal aan de MR worden
voorgelegd op welke wijze dit o.b.v. dit beleid zal worden ingevuld. In de huidige situatie is
dit niet aan de orde.
• Begroting Scala (bijlage 3; begroting, inclusief bijlage 1-4).
Opgemerkt wordt dat de begroting er goed uitziet, dat het positief is dat gekozen is om te
investeren en dat de kengetallen boven de norm zitten. Ook het niveau en de keuzes voor
investeringen/uitgaven voor De Bussel zien er goed uit.
• Pilot oudergesprekken, stand van zaken
De pilot om de oudergesprekken over een langere periode uit te spreiden is recent
uitgezet.

3

MR / Ouder betrokkenheid
• MR jaarplan en jaarkalender (bijlage 4), toelichting door X.
Het MR jaarplan is een goede basis om vanuit te werken. Suggesties voor verbetering en
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•

aanpassingen op de jaarkalender zijn besproken / op papier gedeeld en X. zal deze
verwerken voor de volgende vergadering, zodat het plan kan worden goedgekeurd.
Huishoudelijk reglement (bijlage 5)
Het huishoudelijk reglement is ca. vijf jaar geleden vastgesteld en voldoet op een aantal
punten niet meer; feedback per mail aan voorzitter zodat dit tijdig kan worden verwerkt in
een bijgewerkte versie ter goedkeuring in de volgende vergadering.

4

Uit de school - rondvraag – w.v.t.t.k.
• In de volgende MR vergadering zal intern begeleider een presentatie geven van de
leeropbrengsten.

5

Sluiting – volgend overleg
• 6-4-20 (later aangepast), 18-5-20 en 15-6-20
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