Soest, 08-2022
Beste ouders,
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en
personeel van de school. Op de Buut bestond de MR afgelopen jaar uit Ariënne
Blaas-Jumelet (personeelsgeleding) en Do Iseger, Bas Brookman en Titia van Mourik
(oudergeleding). Ariënne kent u als de leerkracht van groep 4 (blauw) vorig jaar en de
Daltoncoördinator. Do is de moeder van Daven uit groep 4, Bas is de vader van Dana uit
groep 8 (vorig jaar) en Titia is de moeder van Dante uit groep 8 en Sylvan uit groep 4.
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-lid zijn we verantwoordelijk voor het in stand houden van de positie van de school
als neutrale, veilige leeromgeving.
Dit betekent dat we de ambitie hebben dat de school ten allen tijde voor elke leerling en
leerkracht een prettige leeromgeving is en deze niet vaart op persoonlijke mening of visie.
Denk hierbij aan religieuze-, politieke- of ander soort overtuigingen. De ambitie voor de
school is een neutraal terrein waar alle facetten en mogelijkheden van openbaar
basisonderwijs aan bod komen.
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, urenberekening/studiedagen en
de begroting.
Specifieke onderwerpen die we dit jaar hebben behandeld zijn bijvoorbeeld de NPO gelden,
de zwemles/zwemprotocol, het tekort aan vrijwilligers voor de overblijf, thematisch onderwijs,
wet burgerschap en denken we mee over de onderwerpen zichtbaarheid van de Buut,
duurzaamheid en de sociale functie van de school.
Naast het aankomende vertrek van onze schoolleider en de pensionering van 2 ervaren
leerkrachten, kwam op de valreep de formatie van de leerkrachten als een groot
bespreekpunt op de agenda. Hierbij willen we het team van de Buut complimenteren voor
het snelle schakelen en werven van nieuwe leerkrachten om samen met ons verder te
bouwen.
Afgelopen schooljaar hebben we (Bas, Do en Titia) voor de zomervakantie als
oudergeleding afscheid genomen van de MR evenals de personeelsgeleding. Via de
sollicitatierondes zijn Wilco Brandsma en Tim Hirschler inmiddels voor de oudergeleding
geïnstalleerd. De personeelsgeleding zal dit jaar bestaan uit Renate Vugts en Hanneke van
den Heuvel als stil lid.

Aarzel niet om de MR aan te schieten als u ideeën, aanvullingen of vragen hebt. U kunt ook
altijd mailen op mr@de-buut.nl.
We wensen iedereen een hele fijne start van het nieuwe schooljaar.
Bas, Do, Ariënne en Titia

