NOTULEN MR-VERGADERING BS DE BEERZE
Datum: 26 januari 2021
Tijd: 19.30 - 21.00
Plaats: Teams
Aanwezigheid
Leden OG:
Chantal de Bie (voorzitter)
Mark Nihot (penningmeester)
Otto Geling
Ingrid Welte
Leden PG:

Bianca Moelans (GMR)
Henriette van de Wal (secretaris)
Brigitte Mensink-Jutten
Simone Moors

GMR:

Susan Quirijnen

Toehoorder via Teams: Karin de Bresser, Tanja Oosterhof, Rik Vlemminx, Ilse van de Putte, Linda
Willems, Bianca van Eekelen, Maartje Senders (OR), Katrien Groenewegen (OR)
1.Opening
• Chantal opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal welkom aan de
toehoorders. Fijn dat het op deze digitale manier, in deze Corona periode, gelukt is om aan te
sluiten.
• Het voorgenomen besluit van SKOBOS om vanaf 1 augustus 2022 het onderwijs in de Beerzen
op locatie Middelbeers aan te bieden is iets wat veel mensen bezig houdt. De MR is er ook
druk mee. Chantal geeft aan dat het goed was om alle MR leden even persoonlijk gesproken
te hebben. Ze geeft extra verduidelijking op de brief die gestuurd is vanuit de MR aan alle
ouders van kinderen op BS De Beerze. Blijkbaar gaf de brief niet voldoende duidelijkheid en
leven er nog vragen.
• Chantal legt uit dat de MR er is in het belang van de school. De MR is er om het beleid te
toetsen. In de MR zitten ouders uit Middelbeers en Oostelbeers in de oudergeleding en
personeelsleden van beide locaties hebben zitting in de personeelsgeleding. Het belang van
het kind staat voorop. De wet geeft aan waar de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Met
betrekking tot dit voorgenomen besluit van SKOBOS heeft de MR een adviserende stem. De
MR kan SKOBOS om opheldering vragen. Alle inbreng, dus ook die vanuit ouders is nodig.
SKOBOS gaat donderdag het besluit toe lichten via een livestream. Op maandag 1 februari is
een extra MR-vergadering ingepland voor alle ouders en eventueel leerkrachten. Dan kan
iedereen zijn standpunt toelichten. Chantal spreekt namens de MR haar dank uit voor alle
mails en reacties. De MR geeft advies; zij neemt geen besluit.
• Otto geeft aan dat het voorgenomen besluit wel op de agenda van deze MR-vergadering had
moeten staan. Ouders hadden gehoord moeten worden. De MR heeft deel gehad aan het
traject naar het ontstaan van het voorgenomen besluit. De MR is hier niet unaniem in. Chantal
legt uit dat het niet zo is dat het punt niet gehoord is. Maar dat we voorafgaand aan deze MR
vergadering duidelijk hebben afgesproken dat SKOBOS eerst de gelegenheid moet krijgen om
het voorgenomen besluit toe te lichten. Daarna is er op maandag 1 februari gelegenheid voor
ouders om hun standpunt toe te lichten.

•
•

•

Mark beaamt dat de MR adviesrecht heeft in dezen. De oudergeleding is het klankbord voor
de ouders binnen de MR.
Otto vraagt of er inspreekrecht is voor ouders vanavond? Chantal legt uit dat er is gekozen
voor een ander tijdpad. Ouders zijn vandaag welkom als toehoorder; ze hebben vandaag geen
inspreekrecht als het gaat om het voorgenomen besluit. Maandag 1 februari a.s. krijgen ouders
daar gelegenheid voor.
Otto wil een verklaring afleggen. Hij wil de verklaring integraal opgenomen hebben in de
notulen.
Verklaring
Beste mede-MR-leden
Namens de ouders uit Oostelbeers ben ik sinds vorig schooljaar onderdeel van de
Medezeggenschapsraad De Beerze. In die hoedanigheid heb ik de MR en haar leden leren
kennen als betrokken ouders en docenten met hart voor de school.
Op één punt echter valt me iets op. Wanneer het gaat over thema’s of situaties die raken aan
het al dan niet voortbestaan van 2 locaties, gebeurt er iets vreemds. Het begint met een
verontrustend gerucht. Iemand is iets ter ore gekomen. Bijvoorbeeld dat SKOBOS groep 7 van
Oostelbeers naar Middelbeers zou willen overbrengen of dat SKOBOS de locatie in
Oostelbeers zou willen sluiten. Dit gerucht wordt vervolgens ontkend door de schoolleiding en
als niet van toepassing beschouwd in de MR-vergaderingen. Totdat later in het schooljaar dit
gerucht ineens als reële optie terugkomt in een interne beraadslaging. Er wordt een aantal
opties voorgelegd aan het personeel, waarbij één keuzemogelijkheid de voorkeur krijgt van
personeel en schoolleiding. Precies die optie die eerder als niet aan de orde bestempeld werd.
Hoe dit interne proces zich voltrokken heeft is nooit zichtbaar geweest laat staan
controleerbaar. Wat er daarna gebeurt, is eveneens opmerkelijk. Er wordt binnen de MR geen
echt inhoudelijk debat meer gevoerd. Alles lijkt in het werk te worden gesteld om deze ene
optie te bekrachtigen. Er wordt alleen nog eendrachtig toegeredeneerd naar die betreffende
keuze. De optie die ten koste gaat van de volwaardigheid van de locatie Oostelbeers. Kritische
vragen worden niet gesteld of niet beantwoord en lijken allerminst te worden gewaardeerd.
Alle procedures lijken te worden ingezet ter ondersteuning van het besluit. Pas op het moment
dat er sprake is van een voldongen feit worden ouders geïnformeerd: De beslissing is
genomen en kan niet meer worden teruggedraaid. In de argumentatie verbergt SKOBOS
naderhand haar visie achter de argumenten van docenten en verschuilen docenten,
schoolleiding en MR zich op hun beurt achter de procedures van SKOBOS. Zoals de
afgelopen week ook weer pijnlijk zichtbaar werd. Er lijkt hier sprake te zijn van een verborgen
agenda binnen SKOBOS. Systematisch wordt invloed en inspraak van de ouders uit
Oostelbeers onthouden op onderwerpen waarbij hun betrokkenheid juist centraal zou behoren
te staan. Het is mij duidelijk geworden dat deze verborgen belangen zwaarder wegen dan het
streven naar zorgvuldigheid en draagvlak bij de besluitvorming, of het naleven van de
kernwaarden die door de hele organisatie heen richting dienen te geven aan het denken en
handelen van álle betrokkenen bij SKOBOS:
-Open-minded
-Verbonden
-Verantwoordelijk.
Wanneer het gaat om beslissingen die de locatie Oostelbeers aangaan is de MR een schakel in
deze machinaties en zorgt de MR er mede voor dat draagvlak noch zorgvuldigheid in
ogenschouw worden genomen in het besluitvormingsproces.

Sterker nog: De MR belemmert de vertegenwoordiging van de ouders en de
informatievoorziening aan de ouders structureel. -Bezwaren worden niet meegenomen in
besluitvorming en verslaglegging -Er wordt dwingend op aangestuurd om informatie geheim
te houden voor ouders -Vragen van ouders worden niet besproken -Er wordt druk uitgeoefend
om onderwerpen die ouders aangaan niet te bespreken in de MR -Integriteit wordt in twijfel
getrokken -Ingebrachte agendapunten worden verwijderd -Ouders mogen niet aansluiten bij
overleggen -Ouders worden niet geïnformeerd over agendapunten en vergaderingen -Vragen
gesteld aan de schoolleiding worden gewoonweg niet beantwoord -Procedures worden zo
ingericht dat ouders zo laat mogelijk ingelicht worden. Hiermee overtreedt de MR het eigen
reglement en ontneemt het de grondrechten van ouders. Deze MR verliest zo de grondslag van
zijn bestaan. Namelijk het in openheid en onderling overleg bevorderen van de communicatie
tussen de verschillende geledingen die een school tot school maken. Leerlingen, ouders en
docenten. Binnen de MR zouden kritische geluiden en tegengestelde belangen juist moeten
leiden tot een inhoudelijk debat dat aan de basis kan liggen van gedragen besluiten. Ik
verklaar dan ook dat ik in de besluitvorming omtrent het sluiten van de locatie Oostelbeers,
het interne onderzoek dat hieraan ten grondslag ligt en de behandeling en bespreking hiervan
door de MR de ouderbelangen noch de oudervisie vertegenwoordigd zie en dat alle
kernwaarden waar de school voor staat hierbij zijn genegeerd.
Ik neem daarnaast afstand van de correspondentie van de MR die in dit proces ondanks mijn
bezwaren is verstuurd en met name de suggesties die hierin worden gewekt dat de MR
opereert en communiceert vanuit gezamenlijkheid bestrijd ik. Ik verzoek de secretaris deze
verklaring toe te voegen aan de notulen van deze vergadering. Daarnaast zal ik de verklaring
toezenden aan het bestuur van SKOBOS.

2.Mededelingen

•
•
•
•

•

Henri maakt excuus voor zijn afwezigheid bij de laatste MR-vergadering. Hij was op dat
moment in overleg met de directeuren van de andere SKOBOS-scholen n.a.v. de
persconferentie. Bianca heeft de mededelingen goed overgebracht.
Corona heeft ons in de greep. Onderwijs op afstand wordt positief gewaardeerd. Henri geeft
ouders en kinderen complimenten voor de manier waarop ze omgaan met thuisonderwijs.
Of de school op 8 februari open gaat, is nog onzeker. De studiedag van 10 februari gaat niet
door. Er wordt in de ochtend gewoon les gegeven; fysiek op school als de scholen open gaan
en online als de lockdown verlengd wordt. Er zal die dag een studiemiddag zijn voor het team.
Ondanks het feit dat we al geruime tijd in een lockdown zitten gaan de rapporten wel mee. Er
zijn geen Cito-resultaten beschikbaar omdat deze toetsen niet zijn afgenomen. De
oudergesprekken zullen plaatsvinden in Teams. De gesprekken worden gepland via
‘schoolgesprek’; een digitale planning van de gesprekken.
In de noodopvang worden veel kinderen opgevangen. Leerkrachten verzorgen de opvang.
Studenten die stage lopen, bieden een zeer waardevolle ondersteuning. Zelfs op hun vrije
dagen. Werkgroepen zoeken elkaar op en werken tijdens deze Coronaperiode gewoon door.

3.Notulen 14 december BS De Beerze (20.00-20.05)
De notulen zijn goedgekeurd en bij deze definitief.
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars (20.05-20.30)
• Begroting
Er wordt gewerkt met het programma Cogix. Henri deelt de begroting via het scherm en geeft een
uitgebreide toelichting.
•

Onderhoud gebouwen

In het onderhoud van de gebouwen komen onvoorziene zaken voor. Dingen die stuk gaan, moeten
gemaakt worden.
Bornadvies, in de persoon van Niels van Limpt, doet een schouw. Er wordt onderzocht wat er moet
gebeuren aan de gebouwen; daar wordt rapport van opgemaakt. Het wordt duidelijk wat er door de
school, door SKOBOS of door de gemeente moet worden betaald. De gymzaal in Middelbeers is
gedeeltelijk gerenoveerd hetgeen voor rekening SKOBOS kwam.
Op donderdag a.s. wordt de elektra gecontroleerd volgens de NEN-normen. Bij onderhoud horen ook
de brandblusapparaten, die worden jaarlijks gekeurd.
• Online les inzake Covid
Het positieve geluid dat door Henri werd benoemd inzake het online lesgeven wordt niet door alle
ouders onderschreven. De corona en het thuisonderwijs geeft een extra belasting bij ouders. Ouders
zouden graag meer begeleide onderwijstijd willen hebben voor hun kinderen.
Daarnaast wordt door ouders aangegeven dat niet alle leerkrachten op dezelfde manier met het online
lesgeven omgaan. De keuzes die gemaakt worden zijn niet altijd gunstig. Met de hele groep een
gesprek voeren, is minder effectief dan met kleinere groepjes werken. Het zou fijn zijn wanneer
leerkrachten gedurende de dag voor kinderen bereikbaar zouden zijn via Teams.
Er komen weinig signalen binnen bij leerkrachten vanuit ouders of kinderen met vragen.
Henri geeft aan dat er in verschillende groepen al gewerkt wordt met extra instructiemomenten en
extra lees-groepjes of een extra inbelmoment. Niet alle leerlingen hebben een eigen device; dat kan in
gezinnen met meerdere kinderen problemen opleveren. Leerkrachten moeten naast het online
lesgeven ook de opvang mee bemannen. Ook dan moeten er inbelmomenten met de leerlingen
geregeld worden.
De opmerkingen vanuit de ouders worden meegenomen naar het team. Op korte termijn wordt een
terugkoppeling gegeven aan de MR.
• Vakantierooster 2021-2022
Vakantierooster is goedgekeurd door SKOBOS.
Henri legt uit hoe het aantal studiedagen en de keuze van de dagen tot stand is gekomen.
• Persoonlijke mededeling
Henri maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat hij na dit schooljaar gaat stoppen als
directeur van Basisschool de Beerze. Hij heeft met veel plezier in het onderwijs gewerkt maar het is nu
tijd om te gaan genieten van een vervroegd pensioen. Henri heeft zijn besluit al eerder dit schooljaar
met het team en de leden van de MR gedeeld.
5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars (20.30-20.45)
• BAC traject, vacature directeur
Er is een profielschets opgesteld. Deze is rondgestuurd binnen de oudergeleding van de MR De
leerkrachtgeleding wordt op de hoogte gebracht door Marja en Teun. De vacature wordt op 8 februari
geplaatst en 3 weken daarna volgen de gesprekken.
• Vacature GMR / MR
Suzanne is vanaf januari gestopt als voorzitter van de GMR. Met ingang van het nieuwe schooljaar
stopt ze als lid van de GMR. Er wordt gevraagd naar een ouder vanuit de Beerze.

6.Rondvraag
Mark heeft tijdens de vergadering een mail ontvangen van een ouder die als toehoorder aanwezig is
bij deze vergadering. Hij leest de mail voor waarin staat dat deze ouder graag gebruik gemaakt had

van het inspreekrecht. Ze was in de veronderstelling dat ze daarvan gebruik mocht maken en is
teleurgesteld nu dat niet het geval is.
Chantal benadrukt dat in de brief naar ouders duidelijk aangegeven is dat de mogelijkheid tot
inspreken voor maandag 1 februari is vastgesteld.
Sluiting 21.30u
Henriëtte

