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1. Opening
-Welkom.
Bijzonder welkom aan Ingrid en Otto op hun eerste MR-vergadering als MR lid.
2. Mededelingen
-We zijn als school goed gestart. Geen langdurig zieken.
-Schoolkamp van groep 8 heeft al plaats gevonden. Ervaringen zijn erg goed.
Begeleiding van ouders is heel goed bevallen; zowel door henzelf als door kinderen en
leerkrachten.
Geplande festiviteiten:
- dinsdag 17 september2019:
Kees Copal 40 jaar bij de WSD
- dinsdag 1 oktober 2019:
afscheid Joke van Ham-Smetsers
- donderdag 31 oktober 2019:
Wim Jansen 40 jaar op bs St.-Willibrordus/ De Beerze
-Er heerst in verschillende groepen krentenbaard. Er komt een stukje in ‘de Stroom’ met
informatie hieromtrent.
3. Notulen 17 juni 2019 BS De Beerze
-De notulen zijn goedgekeurd. Dank aan Bianca
4 Bespreekpunten met Henri Kempenaars
Voorgenomen besluiten MT
-NSCCT in groep 4 wordt wel afgenomen. Hier wordt het intelligentieprofiel duidelijk.
De kinderen maken hun opgaven in het boekje. De antwoorden worden daarna overgenomen in
de bolletjes op het antwoordformulier. De kinderen hoeven dit niet zelf meer te doen; Dit gaf
veel verwarring en onnodige fouten.
-Drempeltest in groep 7 wordt niet meer afgenomen. Er komen adviezen uit naar voren die niet
stroken met het beeld dat leerkrachten hebben van kinderen. Het Voortgezet Onderwijs maakt
geen gebruik van de uitkomsten van de Drempeltest. Er wordt in groep 7 al heel veel getoetst.
De Entreetoets wordt nog wel gehanteerd.
-De presentatiedag zoals die al jaren gekoppeld is aan de fancyfair van het VakantieJeugdwerk
Middelbeers/Westelbeers vervalt. Daarvoor in de plaats zal er twee keer een ‘tijd-vragenhalfuurtje’ gepland worden waarin de kinderen hun ouders kunnen laten zien waarmee ze in
de groep bezig zijn. Deze kijk-momenten vinden plaats op wisselende dagen.
-IKC – stand van zaken - 10 September gemeenteraad
De presentatie die Henri gegeven heeft in de gemeenteraad is toegestuurd is goed ontvangen.

-Schoolplan 2019 t/m 2023
Het schoolplan is akkoord bevonden door het team. Ook de MR verleent haar instemming..
-Vacatures (G)MR
Vacatures van de MR zijn ingevuld.
GMR heeft geen vacatures die relevant zijn voor de Beerze.
-AVG
Toestemmingsformulieren voor beeldmateriaal zijn meegegeven en geretourneerd.
SKOBOS gaat met een privacy-team aan de slag om SKOBOS AVG-proof te maken.
Begeleiding door een externe en Patrick Sanders op het gebied van ICT.
-Scholen met Succes
De uitslag is naar de MR leden gestuurd. De hele uitslag is in te zien in een map bij Henri
op kantoor.
Taal, rekenen en lezen komen bij de leerlingen voor in het rijtje van ontevredenheid’ .Ze
scoren veel hoger dan het landelijk gemiddelde en hoger dan bij de vorige enquête. Het
zou kunnen dat deze vakken tegenover het werken met de kernconcepten als ‘saai’
ervaren worden.
Hierover moeten we met de kinderen in gesprek en we moeten samen kijken hoe we deze
vakken aantrekkelijker kunnen maken. Dit item wordt besproken in de bovenbouwvergadering
en daarna in de groepen 5 t/m 8. We laten het terug komen op de agenda.
-Ouderhulp bij activiteiten
Surveilleren op het schoolplein: Er zijn 4 aanmeldingen vanuit ouders gekomen.
Er komt een stukje In het ‘Huis aan Huis’ om mensen buiten school de kans te geven zich
aan te melden.
Kinderen van groep 8 mogen mee gaan surveilleren tijdens de-middag pauze (12.00-12.15 u)
bij de groepen 1 t/m 4. Het heeft een meerwaarde t.a.v. sociale vaardigheden en het
verantwoordelijkheidsgevoel.
Ouderhulp kunnen we niet verplichten. Op data die tijdens de infoavonden al bekend waren,
is veelvuldig gereageerd.
De vraag wordt gesteld of er gebruik zou kunnen worden gemaakt van ouderhulp bij het
leesonderwijs? Dit is niet het geval. We maken gebruik van duo- en tutorlezen.
In het verleden is afgestapt van het gebruik maken van vrijwillige hulp. Uit ervaring bleek
dat het deze hulp te weinig gestructureerd ingezet kon worden.
-Scholing MR - 18 September; introductie MR SKOBOS
Gaat niet door op deze avond. Wordt zo spoedig mogelijk georganiseerd.
-Zijn er reacties gekomen op het stukje van de Stroom en in de krant t.a.v. de studiereis
van SKOBOS? Er zijn geen reacties binnen gekomen.
-Groep 6 naar het Rijksmuseum proberen we dit jaar weer door te laten gaan.
5 Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars
-Items vanuit de GMR
De scholing wordt nog gepland.
Druk geweest met de media aandacht rondom de studiereis.
Kennismaking met nieuw CvB: Liesbeth van den Berg
-Jaarverslag MR
Jaarverslagen zijn goedgekeurd.
-Communicatie (vaststellen tekst De Stroom)
Schoolplan ingestemd
Team AVG
Jaarverslag

-Agenda-items voor volgende vergadering
AVG
Uitslag ‘scholen met Succes’. Wat doen we met de punten ‘ontevredenheid’?
Visie MR: 2 speerpunten.
-Eerstvolgende vergadering 28 oktober
6 Rondvraag en sluiting
21.32 uur
Henriëtte van de Wal

