AGENDA MR-vergadering Basisschool De Beerze
Datum:
Tijd:
Plaats:

17-06-2019
19.30-21.30 uur
Middelbeers

Aanwezigheid
Leden OG:

Mark Nihot (penningmeester)
Nicole Brekelmans
Lisette Kemperman
Chantal de Bie (voorzitter)

Leden PG:

Bianca Moelans (GMR)
Wim Jansen

GMR:

Susan Quirijnen

Directie:

Henri Kempenaars

Toehoorders:

Ingrid Welte-Verstappen
Otto Geling
Maartje Senders

Afwezig:

Joke van Ham
Henriette vd Wal

Onderwerpen
Voor items met een * is/komt een onderliggend document beschikbaar op de Portal.
1
O

Opening
Welkom
Chantal heet iedereen welkom.

2

Mededelingen
Er wordt namens de MR een beterschapskaartje naar Joke gestuurd.
Notulen 14 mei 2019 BS De Beerze*
Worden goedgekeurd met dank aan Henriëtte
Bespreekpunten met Henri Kempenaars
Voorgenomen besluiten MT
- scholing team komend schooljaar: kindgesprekken (gesprek tussen kind en
leerkracht; ouders zijn hierbij niet aanwezig; indien nodig vindt er een
terugkoppeling plaats naar ouders). “Onderwijs maak je samen” zal dit
begeleiden hier op school.
MR geeft aan dat het belangrijk is dat alle kinderen in principe evenveel
kindgesprekken krijgen. Vraagt zich wel af of het behapbaar is voor de
leerkracht.
Nieuwbouw – stand van zaken
Skobos maakt zich zorgen om het traject wat gelopen is. Er is niet gehandeld
naar hetgeen in de intentieverklaring afgesproken is. Frans Bruinsma is
hierover in gesprek gegaan met college van burgemeester en wethouders.
IKC lijkt wat op de lange baan te schuiven. Ook de rotonde bij De Klep staat
inmiddels ter discussie.
Henri geeft aan dat het team heel graag op 1 locatie wil. Dat zou op
onderwijskundig gebied veel voordelen hebben. Wellicht moeten zij toch een
keer hun stem laten horen. Volgende week staat er een afspraak met Frans
Bruinsma tijdens een teamvergadering waarin het team gaat aangeven
waarom zij een unilocatie willen.
Politiek is steeds in beweging.
Vaststellen inzet en formatie
Groepsverdeling is rond.
Aan het werkverdelingsplan moet al dan niet instemming gegeven worden.
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O

O

O

De PMR heeft hiervoor een week uitstel gevraagd.
Geopperd wordt de brief waarin gevraagd wordt voor mensen die willen
surveilleren uitgeprint mee te geven. Misschien reageren mensen dan
makkelijker. Of publiceren in De Huis aan Huis.
Mark vraagt naar de samenstelling van groep 8 volgend jaar. Die wordt deze
week bekend gemaakt.
In de groepen 7 hebben de kinderen op een briefje mogen schrijven bij welke
2 kinderen ze graag in de klas zouden willen zitten. In Oostelbeers heeft dit
de indruk gewekt dat de groep 7 van Oostelbeers gesplitst gaat worden.
Hierover is nog geen beslissing genomen.
Mark vraagt of er bij Henri ouders gereageerd hebben op de groep 2-3. Er is
niemand bij Henri geweest.
Er wordt geopperd de nieuwe leerkracht zich al snel voor te laten stellen via
De Stroom.
O
Schoolplan 2019 t/m 2023
Nicole heeft een opmerking gemaakt bij het punt over de leerlingenraad.
Er wordt nog gewacht op wat stukken van SKOBOS.
Lisette geeft aan dat de lay-out van de kopjes heel inconsequent is.
O
Vacatures (G)MR
Alle vacatures zijn ingevuld.
Simone Moors zal vanuit het team aansluiten in plaats van Joke.
Mark geeft aan dat hij zijn plaats in de MR beschikbaar wil stellen mocht
iemand zich melden.
O
Er gaat nog wat veranderen in het aanmeldingsformulier: er mag niet meer
gevraagd worden naar de opleiingsgegevens van ouders.
Er hoeft geen kopie van een ID-bewijs meer ingeleverd te worden.
O
Scholen met succes
Is afgenomen. 57% van de ouders heeft gereageerd.
Uitslag komt na de zomervakantie en daar wordt op ingespeeld.
O
Jaarplan
Er komen nog wat stukken van het jaarplan.
O
Schoolgids en De Stroom Extra
Wordt aan gewerkt.
De Stroom Extra wordt volgend jaar alleen nog digitaal verspreid.
O
Vergaderdata 2019/2020 en gezellig samenzijn  donderdag 29 augustus
Dinsdag 17-9
maandag 28-10
dinsdag 17-12
maandag 27-1
dinsdag 17-3
maandag 11-5
dinsdag 16-6
-Nicole vraagt hoe de informatieavond over het kindcentrum is verlopen. Henri geeft
aan dat deze goed is verlopen is. Er waren zo’n 30 mensen aanwezig.
Ouders waren betrokken en zien er de voors en tegens wel van.
-Mark vraagt of de methode Engels geëvalueerd is. Dit is binnen het team gedaan.
Heeft een certificaat Cambridge English een toegevoegde waarde voor de
leerkrachten? Waarschijnlijk wel.
-Susan geeft aan dat ze soms de indruk krijgt dat de kinderen het heel erg druk
hebben in de klas. Er moet (zeker op het eind van het jaar) zoveel. In principe moet
de lesstof binnen de lesweken behandeld kunnen worden.
Henri bedankt Lisette en Nicole voor hun inzet voor de MR.
5
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Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars
Items vanuit de GMR
Gesproken over:
-functiebeschrijvingen. Hierin moet instemming gegeven worden en GMR is

nog niet akkoord.
-SKOBOS 3.0 en de daaraan gekoppelde studiereis.
-AVG
O

O

Jaarverslag MR
Henriette heeft de jaarverslagen van 2016-2017 en 2017-2018 op de
Portal
gezet. We schuiven dit door naar de volgende keer.
Communicatie (vaststellen tekst De Stroom)
Afscheid van Lisette en Nicole.
fijne vakantie
Agenda-items voor volgende vergadering
AVG
Scholen met succes
Jaarverslagen MR
IKC
Schoolgids
Jaarplan
ouderhulp bij activiteiten

O

Eerstvolgende vergadering:28 oktober

6

Rondvraag en sluiting

O

