Soest, 02 september 2021
Beste ouders,
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en
personeel van de school. Op de Buut bestaat de MR momenteel uit Ariënne Blaas-Jumelet
(personeelsgeleding) en Do Iseger, Bas Brookman en Titia van Mourik (oudergeleding).
Ariënne kent u allemaal als de leerkracht van groep 4/5 en de Daltoncoördinator. Do is de
moeder van Daven uit groep 2, Bas is de vader van Dana uit groep 8 en Titia is de moeder
van Dante uit groep 7 en Sylvan uit groep 3.
Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid.
Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Voor een aantal
onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad
voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapsraad een belangrijke
manier om mee te praten over het beleid op school.
Als MR hebben we het afgelopen jaar tal van onderwerpen op de agenda gehad. Er zijn een
aantal punten op de agenda te vinden die jaarlijks terugkomen en natuurlijk zijn er ook
ontwikkelingen en andere zaken die eenmalig of in een bepaald jaar de aandacht verdienen.
Vaste bespreekpunten zijn onder andere: personele ontwikkelingen, het formatieplan,
deelname in en terugkoppeling vanuit de GMR, het budget en de begroting.
Daarnaast zijn de onderwerpen besteding van werkdruk gelden, kwaliteitskaarten,
vakantierooster, levensbeschouwing, thematisch onderwijs, de schoolgids en het
zwemprotocol aan de orde geweest en denken we mee over de onderwerpen zichtbaarheid
van de Buut, duurzaamheid en de sociale functie van de school.
Het afgelopen jaar hebben we in het bijzonder opnieuw stilgestaan bij de vormgeving van
het onderwijs in deze uitzonderlijke tijden rondom het coronavirus. We hebben onder andere
ons advies gegeven bij de tijdelijke sluiting van de school rondom pasen. We hebben met
trots gezien dat de switch naar het digitale onderwijs vlot werd gemaakt door de leerlingen,
leerkrachten en ouders. Wat vinden we het fijn dat alle leerlingen nu weer fysiek mogen
deelnemen aan het onderwijs op de Buut.
Voor ons als ouders hebben we elkaar veel minder gezien en gesproken. Dit vraagt van
iedereen andere manieren van communiceren. Aarzel dan ook niet om een van ons aan te
schieten als u ideeën, aanvullingen of vragen hebt of mail ons op mr@de-buut.nl.
We wensen iedereen een hele fijne start van dit nieuwe schooljaar en hopen elkaar in dit
nieuwe schooljaar vaker live te mogen treffen.
Bas, Do, Ariënne en Titia

