NOTULEN
MR vergadering BS De Bussel
Maandag 22-11-2021 20.00 – 22.00 uur (fysiek)
Deelnemers:

Denise den Otter, Sharon Degen, Ans van Delft, Francien Tiebosch, Ruth van
Eenennaam, Susanne Arts, Pascale Poirters, Sylvia van Bijnen, Alice van Beers,
Yvet van der Sterren, Mireille de Kort.

Externe genodigden: Irma Knippels, Rutger Mulders (beleidsmedewerkers welzijn/huisvesting
gemeente Heusden), Mart van der Poel (wethouder).
Niet aanwezig
Notulist

Denise den Otter
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Agenda 22-11-2021
Notulen 27-09-2021
MR jaarplan update nov 2021
Medezeggenschapsreglement maart 2018
Doorberekening groepsaantallen Bussel 2022-2023
Overzicht eindcito gr 8, mei 2021
Overzicht opbrengsten gr 3 t/m 8 juni 2021

Onderwerp
Opening en vaststellen agenda
• Welkom
• Vaststellen agenda
• Verslag en actiepunten 27-09-2021
Notulen van vorige vergadering zijn akkoord en zullen op de website worden
geplaatst.
Notulen eerdere vergaderingen zijn niet te openen vanwege een probleem op de
website. Dit wordt opgepakt door Mireille.
Visie De Bussel i.r.t. huisvesting
• Huisvestingsproblematiek: beleidsmedewerkers Gemeente Heusden zijn
uitgenodigd.
Kritische vragen zijn gesteld en zorgen geuit.
De locatie is bepaald: tweede fase van de Grassen. Er is nog geen
bestemmingsplan. Dit is afhankelijk van de rondweg. Woensdag 24 november
gaat de Raad van State uitspraak doen over deze rondweg, afhankelijk daarvan
kan de procedure van het bestemmingsplan in gang worden gezet.
De vraag is gesteld of het mogelijk is om het bestemmingsplan los te trekken. Het
plan is volgens de wethouder los te trekken, maar dit levert op dit moment geen
tijdwinst op.
Concept strategisch kader gemaakt. Dit is een vrij uitgebreid document. In
december vaststellen huisvestiging verordening, januari bespreken met de raad.
Er zijn nieuwe normbedragen vastgesteld t.o.v. de bestaande huisvestiging
verordening. De gemeente verwacht geen belemmeringen in de financiën. De
Bussel maakt zich zorgen om de procedure en het tijdspad. Zijn al een jaar bezig
met de samenwerkingsovereenkomst. Voordat de nieuwe school er staat zijn we
snel 3 tot 5 jaar verder.

De gemeente is in gesprek met Scala over korte termijn oplossingen. Het
leerlingenaantal stijgt en zit bijna aan zijn limiet (groepen 1-2). De maximale
groepsgrootte is vastgesteld op 30 lln. In de groepen 1-2 is daarmee voor dit
schooljaar nog plek voor 2 leerlingen, voor volgend schooljaar lopen de
inschrijvingen ook al op. De Vijfhoeven en Wilgen zitten ook vol.
In januari presenteert de gemeente concrete oplossingen. Zo is er gesproken over
units of ingebruikneming van leegstaande ruimten nabij de school. In februari zal
de gemeente opnieuw worden uitgenodigd bij de MR.
Actiepunt directie: Gemeente opnieuw uitnodigen voor de MR van 7 februari.
Presenteren van de concrete plannen.
Ruimte OK: adviesorgaan PO en VO in de huisvesting.
https://www.ruimte-ok.nl/
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Zaken ingebracht door directie De Bussel
• Teldatum leerlingen per 1 oktober i.v.m. formatie nieuw schooljaar: 357 lln.
• Beleid instroom 4 jarigen, mogelijke wachtlijst
• Op dit moment zijn er nog 2 plekken in de kleutergroepen. Volgens het
beleidsstuk instroom 4-jarige is het maximale leerlingenaantal 30. Daarna zitten
de groepen vol en moeten we inschrijvingen gaan afwijzen. Ook basisschool De
Vijfhoeven en basisschool De Wilgen zitten vol.
Voor schooljaar 2022-2023 zitten we op dit moment op 24 kleuters per klas.
Inschrijvingen komen nog binnen. Ouders die al een kind op de Bussel hebben
zijn telefonisch benaderd om in te schrijven zodat ze verzekerd zijn van een plek.
Vol is vol, er worden geen uitzonderingen gemaakt om de kwaliteit van het
onderwijs te kunnen garanderen.
BSO en kinderopvang in Vlijmen is tot in ieder geval 1 januari on hold gezet
wegens personeelstekort. Ouders worden op een wachtlijst gezet. Nieuwe ouders
maken zich zorgen om de situatie in Vlijmen.
Mogelijke noodscenario’s teveel inschrijvingen kleutergroepen:
Detacheringsbasis ’t Kompas? Starten op basisschool ’t Kompas en als er ruimte
is overplaatsing naar De Bussel.
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Voortgang jaarplan
• Status NPO gelden
Ans heeft een korte toelichting gegeven: Twee rekencoördinatoren in opleiding, in
iedere bouw een ondersteuner (leerkrachten of oud-leerkrachten), leerkracht
(groep 5) aangenomen op de NPO gelden > klasverkleining, rekenmaterialen
aangeschaft.
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Ouderbetrokkenheid / MR
• Terugblik voorzittersoverleg 08-11-2021
Doorgezet naar het overleg van 13 december.
• MR jaarplan geüpdatet / speerpunten schooljaar 2021-2022
Akkoord als de volgende aanpassingen worden gedaan: Huisvesting staat er
dubbel in. Termijnen kloppen nog niet. Pascale 2e termijn, zitting Susanne,
Sharon en Denise 2021-2022.Document wordt op de website geplaatst.
• Training
Scala heeft een training heeft ingekocht. Eerste bijeenkomst 24 januari. Tweede
bijeenkomst is een paar weken daarna. Locatie wordt later gecommuniceerd.
Ruth, Sylvia en Denise gaan deze cursus volgen.
• MR jaarbegroting 2021-2022 en ouderbijdrage in overleg met OV
Punt niet behandeld wegens tijdgebrek. Wordt doorgezet naar het volgende
overleg.
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Overige zaken
1. Medezeggenschapsreglement o.b.v. feedback Sylvia
Niet besproken tijdens de vergadering wegens tijdgebrek. Agendapunt wordt
verplaatst naar de volgende vergadering.
2. Leeropbrengsten (door Ans, intern begeleider).
De groepen 3 van afgelopen jaar hebben door COVID-19 te weinig strategieën
aangeleerd waardoor een achterstand bij begrijpend lezen is ontstaan.
Eindopbrengst van de cito 537,1 (landelijk gemiddelde 534,5).
Het aandachtspunt ligt bij rekenen. Hierop wordt ingezet door: faciliteren van
rekencoördinatoren in opleiding en oriënteren op een nieuwe rekenmethode.
3. Ouderbetrokkenheid 3.0 status
Niet besproken tijdens de vergadering wegens tijdgebrek. Agendapunt wordt
verplaatst naar de volgende vergadering.
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Uit de school - rondvraag – w.v.t.t.k.
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Sluiting – volgend overleg
• 13-12-2021 (Teams)

(1) MR (P en/of O) wordt gevraagd in te stemmen met…(instemmingsbevoegdheid) (2) MR (P en/of
O) wordt gevraagd advies te geven over … of geeft ongevraagd advies over …
(adviesbevoegdheid)

