
   

Notulen MR vergadering  
  
Datum  11-10-2022  

Tijd  19.30 -20.30 
uur 

Locatie  Et Buut  
Voorzitter  Yana da Silva  
Notulist  Maaike 
  

   
Met bevoegd gezag   
  

1. Opening (1 min)  
2. Mededelingen (informatief, 5 minuten)  

-      Ilona, Robin en Annemieke zijn afwezig. 
- Start nieuw schooljaar (informatief door school) 

Nieuwe muziekjuf Bo is gestart, hier zijn wij heel blij mee. 
Nieuwe gymdocent Tom. Tom komt na de herfstvakantie een dag meer gym geven 
zodat Yodit extra ondersteuning kan geven.  
Er is een nieuwe groep gestart op et kleine Buut.  

- Schoolplein en groensubsidie (informatief door school) 
Er komen grote boomstammen op het plein in de herfstvakantie. 
Zandbak komt eind oktober en het speeltoestel op 10 november. 
De groensubsidie is toegekend. 

- Koeling gebouw (informatief door school) 
In de herfstvakantie komt de koeling. 

- BSO (informatief door school) 
Er start een extra groep in het hoofdgebouw in november. Extra groep op et kleine 
Buut nog niet in november vanwege personeelstekort. Freekids is druk met werving 
voor personeel. 

3. Agendapunten vorige vergadering (informatief, 1 minuut) 
- Q&A voor ouders (informatief door Yana en Ilona) 

Opzet is bekend. Yana gaat dit nu onder leerkrachten uitzetten. Het 
informatieboekje + deze Q&A kan ook via de schoolpraatapp worden verspreid.  

4. Begroting oudergelden (beslissend, 10 minuten) 
- Ouderbijdrage is verhoogd naar €32,50. Begroting op gemaakt, zie bijlage. 

(informatief door directie, beslissend MR) 
Brief naar ouders: goedgekeurd.  
Is er een vangnet als wij niet uitkomen met de vrijwillige bijdrage? 
Begroting wordt vastgesteld.  

5. Schoolontwikkeling (informatief en brainstormen, 90 minuten) 
- Onderzoek hoe we op et Buut nog beter een plek kunnen bieden aan alle kinderen 

(informatief door directie).  
Annemiek geeft een presentatie over het ‘onderzoek inclusief onderwijs'.  

- Hoe kijkt de MR naar inclusief onderwijs? (brainstormen door MR) 
De oudergeleding van de MR geeft gemiddeld een 7 voor het huidige inclusief 
onderwijs op et Buut. 



- Wat is de ervaringen van inclusief onderwijs op dit moment?  
(brainstormen door MR) 
Er worden wat voorbeelden genoemd vanuit ouders hoe zij op dit moment inclusief 
onderwijs ervaren.  
Er lopen op dit moment eigenlijk twee sporen:  
Spoor 1: het onderzoeksteam die gaat onderzoeken hoe wij onze onderzoeksvraag 
kunnen beantwoorden. Dit zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. 
Spoor 2: Binnen het team en binnen het ZoDi blijven we met elkaar nadenken en 
handelen over het huidige inclusieve onderwijs en dilemma's die wij dagelijks 
meemaken.  
 
Vragen voor de volgende MR-vergadering: 
- Hoe kunnen we ouders bij dit onderzoek betrekken? (ouderparticipatie) 
- Is het mogelijk om het meerjarenplan van het bestuur te delen met de MR en 
daarna met elkaar te bekijken hoe we dit onder ouders kunnen verspreiden? 
- Bovenstaande punten op de volgende agenda en verder met elkaar in gesprek over 
inclusief onderwijs. 
- Volgende vergadering punt ‘tuin’ op de agenda.  
 

  
Zonder bevoegd gezag  
 Geen punten.  
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderdata 2022-2023: 

11 Oktober  14 februari  15 mei 

21 November  3 april   27 Juni 

zijn

De ouders hebben verschillende ervaringen opgedaan, die met elkaar werden gedeeld. Alle drie de ouders zijn positief over het onderzoek en het op de agenda zetten van dit moeilijke onderwerp. 

woordje die weglaten


