AGENDA
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 23 november 2020, 20.00 – 22.00 uur, via Teams
Bijlage:

1.
2.
3.

Notulen MR 05 oktober 2020
Schoolgids & Infoboekje
Pauze rooster

4.
5.
6.

Urentabel
SOP
Referentieniveaus

NR

Onderwerpen

1

Opening

Vastellen agenda vergadering

Verslag vorige vergadering (zie bijlage 1)
Verslag van vergadering 5 oktober is accoord.
Opmerking: bij voorgaande verslagen, het blijkt dat vanaf april de verslagen van
de MR niet meer op de website van De Bussel terecht komen. Dit zal nagekeken
worden door de secretaris. De directie zal de verslagen anonimiseren de
alvorens deze op de site geplaatst worden.
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Onderwerpen waar directie bij betrokken is / heeft ingebracht
(1) 
Schoolgids & Infoboekje (zie bijlage 2)
Beide documenten zijn accoord bevonden door MR. (instemming had al
plaatsgevonden)
Opmerking: het blijkt dat via de website van De Bussel twee versies van de
schoolgids en het infoboekje online staan. Directie zorgt ervoor dat dit
uitsluitend de laatste versie is.
(1) 
Pauzerooster
Groepen 1/2: 30 minuten pauze aaneensluitend; rooster wordt opgesteld.
Het getoonde overzicht wordt op onderdelen nog aangepast.
Groepen 3 t/m 8: 2x 15 minuten (zie bijlage 3)
Schooltijd zal voor de 2e helft van het schooljaar (vanaf 1-1-2021) veranderen;
8.30 t/m 14.30 uur.
De 30min die erbij komen t.o.v. 1e helft wordt als volgt ingezet:
 Kinderen hebben 15min langer grote pauze en daardoor hebben docenten
ook een half uur aaneengesloten pauze.
 Lestijd wordt 15min langer om de schooluren in te halen.
Met bovenstaande opmerkingen wordt door PMR ingestemd met dit voorstel.

(1)
(2)

MR (P en/of O) wordt gevraagd in te stemmen met…(instemmingsbevoegdheid) MR (P en/of
O) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft ongevraagd advies over …
(adviesbevoegdheid)

AGENDA
(1) 

Urentabel schooljaar 2020-2021 (zie bijlage 4)
Directie geeft aan dat de aanpassing van de schooltijden past binnen de eerder
afgegeven voorwaarden m.b.t. Corona situatie. De extra tijd is nodig om aan het
totaal aantal lesuren te komen. Via het bestuur van Scala is overleg gepleegd
met inspectie.
Opmerkingen gemaakt op de overzichten:
Verdeling van de weken aanpassen (2020: 53 weken), waardoor de datums
doorschuiven:
 Week 43 is herfstvakantie, i.p.v. week 42
 Week 52-53 is kerstvakantie, i.p.v. week 52-1
 Pinksteren is op 31 mei i.p.v. 24 mei
 Studiedag is in week 23 i.p.v. week 24 (zie infoboekje)
MR adviseert naar aanleiding van pauzerooster en urentabellen en de
verschuiving van de schooltijden dit tijdig, spoedig, te communiceren aan de
ouders. De verschuiving van een half uur heeft impact op de dagindeling van de
ouders en de afspraken die zij mogelijk hebben hierover met hun werkgever(s).

(2) 
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De studiedag van 11 november kan niet meetellen in totaaltelling van de
lesuren. Dit zal in de totale telling worden gecorrigeerd.
Aangenomen dat bovenstaande opmerkingen worden verwerkt heeft de MR
ingestemd met dit voorstel
SOP (zie bijlage 5)
Document is in Juni 2020 opgesteld. Referentieniveaus waarmee gerekend wordt
zijn van 2018-2019. Gegevens van 2019-2020 zijn niet beschikbaar omdat er
geen eindcito’s is afgenomen door Covid-situatie.
Diverse acties al ingang gezet:
Voor hoogbegaafde kinderen: Plus in de klas (bovenbouw) en Regenbooggroep
(onderbouw)
Voor leerlingen die meer hulp kunnen gebruiken, kunnen er bij Scala diverse
arrangementen aangevraagd worden.
MR stemt in met het voorstel.
Document Referentieniveaus (zie bijlage 6)
Het document is toegestuurd, ter informatie, n.a.v. vragen uit de vorige MRvergadering. Dit wordt kort toegelicht en doorgenomen.
De referentieniveaus worden pas vanaf 2021-2022 ingevoerd.
Schooljaar 2020-2021 is een overgangsjaar. Dit jaar zal gekeken worden naar
beide resultaten doordat er vorig jaar geen CITO EINDTOETS is afgenomen i.v.m.
COVID-19.
Het is een interessant en uitgebreid document, die de positie van De Bussel goed
weergeeft. Dit geeft veel inzicht. Voornamelijk richting de toekomst zal dit
document in toenemende mate aantonen of de genomen acties effect hebben.
Twee links die meer informatie geven over de referentieniveaus:
https://www.youtube.com/watch?v=97QpO6AYiLI;
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/onderwijsresultaten-primaironderwijs/naar-een-nieuw-onderwijsresultatenmodel

Voortgang schooljaarplan

Status opzet meerjarig schoolplan
(1)
(2)

MR (P en/of O) wordt gevraagd in te stemmen met…(instemmingsbevoegdheid) MR (P en/of
O) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft ongevraagd advies over …
(adviesbevoegdheid)

AGENDA
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MR / Ouderbetrokkenheid
 Gesprek OV eind nov (doorschuiven naar 01-02-21)
Agendapunten:
Sparren over vertegenwoordiging achterban.
Is voldoende duidelijk wie wat doet?
Toetsen welke vragen er bij OV binnenkomen van ouders?
 Speerpunten MR 2020-2021
Veel speerpunten zijn tussendoor besproken
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Visie Bussel m.b.t. huisvesting
 Stand van zaken tot nu toe
Geanalyseerd waar de meeste kinderen van de Bussel vandaan komen. Daar zal
de nieuwbouw van de Bussel gepland worden.
In december heeft de directie een afspraak met de gemeente om een rondje
Grassen te doen.
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Overige zaken
 Corona protocol en communicatie
Klas 1 en 2 worden nu voor 4 dagen opgevangen i.v.m. uitval docent. Vrijdag 28
november zijn deze leerlingen thuis, omdat er geen vervanging te regelen is.
Het is soms lastig om groepen op te vangen en de planning rond te krijgen, zodat
de leerlingen toch naar school kunnen komen.
 Teldatum leerlingen per 1 okt i.v.m. formatie nieuw schooljaar
Leerlingen aantal is stabiel ten opzichte van oktober 2019. Op dit moment zitten
er 348 leerlingen op school.
Ontwikkelingen voor volgend schooljaar: er gaat 1 groep 8 gaat weg en er
komen 2 groepen 8 voor terug. Daarna ook de wens om met 2 groepen 3 te
willen starten.
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Uit de school / rondvraag / w.v.t.t.k.
Gezien de datum van het volgende overleg: alvast hele fijne feestdagen en goed
nieuwjaar!
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Sluiting / volgend overleg
 Maandag 01 februari 2021

(1)
(2)

MR (P en/of O) wordt gevraagd in te stemmen met…(instemmingsbevoegdheid) MR (P en/of
O) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft ongevraagd advies over …
(adviesbevoegdheid)

