AGENDA
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 19 april 2021, 20.00 – 22.00 uur, via TEAMS
Deelnemers:

Denise den Otter, Sharon Degen, Ans van Delft, Francien Tiebosch, Xiamara van
Kampen, Susanne Arts, Pascale Poirters, Robert Muijsers, Alice van Beers, Yvet
van der Sterren.
Romy en Henrieke: 20.00uur Toelichting op Leerlijn-Leren-Leren

Niet aanwezig:
Notulist:
Bijlage:

Xiamara van Kampen
1. Notulen MR-vergadering 15MRT21
2. Leerlijn-Leren-Leren-PO
3. Continu rooster toelichting
4. Brief scholen primair onderwijs
5. Schooloverzicht middenmeting De Bussel MRT21
6. Check onderdelen MR plan
7. Agenda voorzittersoverleg 21 april 2021 1

NR

Onderwerpen

1

Opening

Vastellen agenda vergadering

Verslag vorige vergadering (zie bijlage 1)

2

Onderwerpen waar directie bij betrokken is / heeft ingebracht
 20.00 uur: Leerlijn-Leren-Leren door Romy en Henrieke (zie bijlage 2)
De leerlijn Leren-Leren bestaat uit 5 doelen. De bedoeling is dat een doel 3x bij een
leerling wordt gezien voordat deze behaald is. In een schooljaar zijn 3 meetmomenten:
Begin-Midden-Eind schooljaar. Dit jaar is gestart met een 0-meting (informatie van het
voorgaande leerjaar). Het is de bedoeling dat er elke dag van de week aan 1 van de
doelen van Leren-Leren wordt gewerkt. Er wordt nog onderzocht “Hoe Leren-Leren
vermeldt kan gaan worden op het rapport”.


Continurooster (toekomstig punt instemmingsrecht):
- Uitslag forms teams, ouderpeiling, werkgroep (PMR) (zie bijlage 3)
Binnen het team is een peiling gehouden en de meeste leerkrachten geven
voorkeur aan het doorzetten van het continurooster.
Als er gekeken wordt naar de pauzetijden geven de leerkrachten van groep 1 & 2
aan liever 1x 30min pauze te willen en de andere leerkrachten willen liever
2x15min.
- TSO/BSO kosten: Door het wijzigen van Hoornsmodel naar Continurooster zal er
3x per week 30min extra BSO kosten bijkomen. MIKZ kan niet specifiek aangeven
wat dit met de kosten doet, want dat is afhankelijk van gekozen pakket/ inkomen
van ouders.
Dit betekent wel dat de TSO De Bussel ophoudt om te bestaand. De kosten van 2,worden dan niet meer gerekend en zouden eventueel gezien kunnen worden als
compensatie voor de extra kosten van de BSO.
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- Lessentabel: Continue rooster heeft qua uren dezelfde hoeveelheid uren als het
Hoornsmodel. Dit is jaarlijks 940uur. Alleen de huidige groep 7 zal in groep 8 nog
extra uren hebben i.v.m. de overgang naar het Hoornsmodel; 1000uur. De rest van
de groepen hebben dan al 940uur.
- Vrijwillige ouderbijdrage inzetten? Binnen Scala zijn er scholen die een vrijwillige
ouderbijdrage vragen om een extra persoon te faciliteren voor in de pauze. Binnen
De Bussel wordt aangeven, dat het overstappen naar continurooster ook meer
rust brengt in de pauze; geen andere personen/ vrijwilligers meer die in de pauze
ondersteunen.

(1)
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Werkverdelingsplan
De presentatie laat een heldere invulling en structuur zien van het
werkverdelingsplan.
Bij 940uur heeft een leerkracht bij een gemiddelde klas 40% voor/nakijk tijd. En
wordt het % verhoogd naar 45% bij een 30+ klas, combigroep of startende
leerkracht.



Inspiratiemiddag kleuteronderwijs
Volgend schooljaar zal gestart worden met 3 leerkrachten en 1 leerkracht
ondersteuner. Dit betekent dat er binnen de geplande 4 kleurgroepen op een
andere manier gewerkt gaat worden. Er ontstaan 3 stamgroepen. In een
stamgroep is een leerkracht verantwoordelijk voor aantal kinderen richting
ouders. Door het werken in deze units komt er meer groep overstijgende
samenwerking, want de 3 leerkrachten zien alle kinderen. De kinderen gaan
gebruik maken van alle klassen. Er is een werkgroep gevormd om de
implementatie verder uit te werken, zodat er na de zomer gestart kan worden.



Stand van zaken nieuwbouw/ visie
Het SOK is nog niet getekend. Er is binnenkort een gesprek met de
samenwerkingspartners. Om de bouw van de nieuwe school sneller doorgang te
laten vinden is het de vraag of het gezondheidscentrum meteen in de school komt
of later er tegen aangezet wordt.



Schoolplan 2.0 opzet
Schoolplan 2.0 is in de maak. Er is gekeken of de vaste punten van de inspectie
zoals doelen-evaluaties-verbeterpunten op een andere manier kunnen worden
vormgegeven. Momenteel werkt De Bussel hiervoor samen met 3 andere scholen
binnen de stichting. De rest van de scholen blijft graag bij het oude. Het concept
zal voor einde van het schooljaar aan de MR worden getoond. Het plan zal nog
niet klaar zijn en/of compleet geïmplementeerd worden



Formatie
Volgend schooljaar is 14,9 FTE beschikbaar. Doordat er per 1 april 2021 361
leerlingen op school zijn aangemeld, heeft De Bussel recht op groeiformatie. In
combinatie met de beschikbare werkdrukgelden levert dit 1 extra leerkracht op. D
formatie zal verdeeld worden over 4 kleutergroepen en van elke groep 2 klassen.
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Hoe wordt binnen Scala de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs) ingezet,
die van het Rijk gekregen zijn om de Corona-achterstanden weg te kunnen
werken?
Het Scala bestuur gaat aan de hand van de kaders kijken hoe de gelden ingezet
gaan worden. De verdeling van de gelden is nog niet duidelijk.


Zelftesten (zie bijlage 4)
Vanaf week 16 zijn er sneltesten beschikbaar. Deze zullen elke 2 weken worden
aangevuld.
Ministerie van OC&W heeft een brief gestuurd naar de schoolbesturen waarin
staaat dat scholen privégegevens van personen moeten vrijgeven t.a.v. Corona
besmettingen.
Hoe gaat de Bussel daarmee om?
Er zal door de directie contact gezocht worden met de ouders van de betreffende
leerling. Als zijn toestemming geven, dan zal pas de naam gedeeld worden.

Hoe gaat het in de huidige corona situatie?
Samen met Hart van Brabant en GGD zijn regels afgestemd hoe te handelen bij
een besmetting. De situatie brengt soms dat er een vervelende keuzes gemaakt
moet worden; zoals bijvoorbeeld een hele klas en leerkracht in quarantaine.
Ook zien we dat er ouders zijn, die de corona-regels niet naleven. School is geen
handhaver en dat maakt het lastig.
Scala is een samenwerking gestart met de snelteststraat Drunen, zodat
leerkrachten voor de schooltijd getest kunnen worden. Dit werkt erg prettig.
Is er zicht op vaccinaties voor docenten?
Nee op dit moment nog niet.


Opbrengsten van de LVS-cito midden-meting maart 2021 (zie bijlage 5)
Bussel zit in een hele hoge categorie van cito-opbrengsten. Dit betekent dat de
Bussel een omslag krijgt van 1% op de norm; dit wordt vastgesteld ahv
opleidingsniveau van ouders, demografische verdeling van de wijk, hulpbehoefte
van leerlingen enz. De Bussel zit als school ver boven het landelijk gemiddelde met
de behaalde resultaten.
In week 16 en week 17 start in groep 8 de eindcito.
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Voortgang schooljaarplan

Tussenevaluatie Jaarplan 2020 – 2021
Visie heeft meer vorm gekregen. Onderwijs zal meer vorm krijgen als educatief
kindcentrum.
Rekenen: kwaliteitskaarten zijn af en staan op MT agenda. Bouwcoördinatoren hebben
de opdracht gekregen om collegiale consulatie toch te starten en uit te zoeken wat er
in deze corona tijd wel mogelijk is. Rekenmaterialen zijn volgens wensenlijst
leerkrachten besteld.
Robotisering: Fysieke gebruik van materialen op dit moment lastig, omdat ze
gedesinfecteerd moet worden. Leerlijn programmeren wordt ingevoegd in de nieuwe
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methode voor wereldoriëntatie. Er ligt een keuze van 2 methode voor, die het beste bij
de visie van De Bussel passen.
Wereldoriëntatie: keuze zal voor het einde van het schooljaar gemaakt worden zodat
er komend jaar mee gestart kan worden.
Leerlijn leren-leren: zie eerste bullet bij punt 2
Executieve functies: dit staat even in de wacht en zal volgend schooljaar gestart
worden. Om dit te kunnen starten zijn fysieke teambijeenkomsten noodzakelijk. Door
corona is dat nu even niet mogelijk. Er is nu gekozen om één doel goed af te ronden in
plaats van een aantal half te doen.
Gezonde school: om positief buiten spelen te bevorderen is een buitenspeelbox
aangeschaft.
Cultuur: drama online wordt nu uitgetest
Schoolbrede kunstweek: krijgt door corona nu niet de volledige uitvoering. Wordt per
groep/ bubbel opgepakt.
Begrijpend lezen: krijgt een nieuwe methode; onderzoek loopt
Engels methode: is gestart 2020-2021. Vragenuurtje met uitgever is geweest; methode
is geïntegreerd in onderwijs
ICT: start gemaakt met bijscholing van leerkrachten. Ieder heeft op eigen initiatief
kunnen delen
Digi PO: in groep 5 tm 8 zal worden er wekelijks lessen verzorgd in word en excel enz.
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MR / Ouderbetrokkenheid
 Stand van zaken verkiezing MR leden (P en O)
PMR: Verkiezing gehouden. Denise en Sharon waren herkiesbaar en blijven in de MR.
OMR: 2 nieuwe aanmeldingen. Sluitingstermijn eind week 16 (25 april).
 Nagaan vaste onderwerpen MR plan (zie bijlage 6)
Niet besproken
 Afstemming / communicatie rol MR – Oudervereniging
Er is een gesprek geweest met 2 leden van OV. Info zal meegenomen worden naar de
ouderbetrokkenheidswerkgroep. De bedoeling is om meer duidelijkheid te geven nara
ouders “Waar kunnen ouders terecht voor welke type vraag: MR-OVOuderbetrokkenheid”. In huidige schooljaar met corona is dit lastig vormgeven, omdat
er nu geen participatie momenten zijn.
Xiamara: zal ideeën ouderbetrokkenheid doorsturen naar Susanne.
Susanne: zal een opzet maken
 Agenda voorzittersoverleg 21 april 2021 (zie bijlage 7)
Robert zal aanschuiven bij overleg en de volgende keer de MR informeren
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Visie Bussel m.b.t. huisvesting
 Onderdeel agenda punt 2

6

Overige zaken
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Uit de school / rondvraag / w.v.t.t.k.
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Sluiting / volgend overleg
 Maandag 31 mei 2020

(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)

