
Notulen MR-vergadering Basisschool De Beerze 
  
Datum:    05-03-2018   
Tijd:      19.30-21.30 uur  
Plaats:  Middelbeers 
 
Aanwezigheid 
Leden OG:    Nicole Brekelmans 

Maartje van den Hout 
Lisette Kemperman (voorzitter) 
Mark Nihot (penningmeester) 

Leden PG:  Joke van Ham 
Bianca Moelans (GMR) 
Wim Jansen 

Namens OR  Chantal Kroeze 
Directie:    Henri Kempenaars 
CvB:   Frans Bruinsma 
Afwezig:   Henriette van de Wal 
    Susanne Quirijnen 
  

 
Onderwerpen 
Voor items met een * is/komt een onderliggend document beschikbaar op de Portal. 
 
1 Opening 
O Welkom 
Lisette opent de vergadering en heel iedereen welkom, speciaal Frans Bruinsma en 
het grote aantal toehoorders. 
 
2  Mededelingen 
In groep 7 zijn 2 ouders zeer ernstig ziek. 
Vervanging bij ziekte van personeel is tot nu toe met kust en vliegwerk opgelost. Een 
enkele keer is een groep opgesplitst. 
 
3 Notulen 30-01-2018 BS De Beerze* 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd met dank aan 
Henriëtte.  
 
4 Bespreekpunten met Henri Kempenaars    
O Voorgenomen besluiten MT 

Handboekstukken zijn besproken. Verder geen voorgenomen besluiten. 
In groep 4-5 komt extra ondersteuning: rots- en watertraining voor de gehele 
groep. Betreffende ouders zijn op de hoogte gebracht via een brief en op de 
10-minutengesprekken.  

O Nieuwbouw – stand van zaken 
Er is een projectleider benoemd: Roy Cornelissen. Het wachten is nu op de 
vervolgbijeenkomst waarop duidelijker zal worden hoe de plannen eruit zullen 
gaan zien en wat het uiteindelijke projectplan zal worden. Het traject rond de 
herinrichting van de provinciale weg loopt parallel aan de ontwikkeling van de 
unilocatie. FB hoopt dat beide trajecten los van elkaar gaan lopen. FB is 
gematigd positief en verwacht dat er eind van het jaar grote stappen gezet 
zullen zijn.  
Waarschijnlijk zal de school nog dit jaar betrokken worden in het meedenken 
over hoe e.e.a. eruit zal moeten gaan zien. 

O Fusieplannen SKOBOS 
Skobos praat altijd met iedereen, om steeds te zoeken naar verbinding en wat 
verschillende organisaties voor elkaar kunnen betekenen. Skobos blijft op 
zoek naar partners om de kwetsbaarheid te verkleinen. Er zijn geen 
fusieplannen. Wel mogelijk intensievere samenwerking met VO, Klik of 
andere besturen op het gebied van onderwijs en personeel. 

O Voortgang werkgroepen Engels en Taal 
Taalactief 4 wordt momenteel in de groepen 4 t/m 8 uitgeprobeerd.  



De werkgroep Engels is 3 methodes aan het vergelijken, waarna het team er 
2 gaat uitproberen. Deze uitprobeerfase start na de meivakantie.  

O Leerlingenaantallen/leerlingenverdeling 2018-2019 
O Concept formatie 2017-2018 
OMR vraagt om een duidelijk plan voor de komende jaren waarop de mogelijke 
groepsverdeling gebaseerd kan worden. Nu is het elk jaar opnieuw puzzelen en 
voelen ouders elk jaar de uitnodiging om er iets van te vinden. Duidelijkheid vanuit 
directie kan dit voorkomen.  
Henri deelt de verschillende opties van  groepsverdelingen voor schooljaar 2018-
2019 uit en licht die toe. Er zijn 3 scenario’s die besproken worden, steeds  uitgaand 
van 17 groepen.  Voorkeur van MT is scenario 3, waarbij alle kinderen van groep 8 in 
Middelbeers naar school gaan. Er is gevraagd door diverse ouders of de kinderen 
van groep 7 bij elkaar kunnen blijven in een eventuele groep 8 in Middelbeers. MT 
neemt ook hierover een besluit. Henri wordt verzocht de criteria te formuleren 
waarop de komende jaren de formatie bepaald zal worden. Henri wil z.s.m. na de 
inschrijving van nieuwe kleuters het besluit over de formatie nemen en dit z.s.m. 
delen met de ouders 
 
 
O Taakverdeling/ -belasting en werkoverleg personeel 
Er is een werkgroep “Werkdruk” opgericht en die gaan bekijken waar en hoe de 
werkdruk verminderd kan worden. 
O Reglement MR (via GMR)  wordt doorgeschoven naar volgende 
vergadering. 
De procedure is dat de CvB het reglement aanbiedt. Het is al goedgekeurd door de 
GMR. Het reglement is bijna hetzelfde als het vorige en conform de wet. Het zou 
voor de CvB fijn zijn als elke MR hetzelfde reglement hanteert. Onze MR is in het 
verleden afgeweken van het standaard reglement.  
 
O Missie en visie SKOBOS 
Er is een bijeenkomst geweest met  GMR, Raad van toezicht, directeuren, CvB. Hier 
is een start gemaakt met de nieuwe missie-visie: Open minded, eigenaarschap, 
verbondenheid zijn hierin kernwaarden. In volgende bijeenkomsten (zonder GMR) 
wordt bekeken welke strategische keuzes hierbij horen. Nieuwe missie-visie moet 
over 2 maanden klaar zijn omdat veel ontwikkelingen hiervan afgeleid worden. 
Volgende vergadering indien mogelijk een update.  
O Oudermeedenkavond  
Spelen op de speelplaats/ positief gedrag op de speelplaats bevorderen wordt op de 
volgende studiedag besproken. 
O Hoeveelheid toetsen - Cito-digitaal 
Fouten bij Cito-digitaal lagen niet aan ons, maar aan Cito. Cito garandeert dat het bij 
de definitieve afname goed gaat. Vooralsnog vertrouwen wij hierop.  
Vooral in groep 7/8 wordt veel getoetst. In IB-netwerk wordt bekeken hoe de toetsen 
zo goed mogelijk over het jaar verdeeld kunnen worden en welke toetsen mogelijk 
weggelaten kunnen worden.  
O Voorlopig advies VO in groep 7. 
Advies wordt gegeven in jan-febr. In november bij het voortgangsgesprek wordt met 
alle ouders al een voorschot genomen op het advies. Het MT bekijkt of het mogelijk / 
wenselijk is om eind groep 7 al een voorlopig advies te geven. Mocht dit gaan 
gebeuren, dan is het belangrijk dat duidelijk gemaakt wordt dat dit advies nog kan 
veranderen. 
O Voorstel datum etentje april: donderdag 19 april? 
 Afspraak wordt verder via de app gemaakt. 
O Vacatures (G)MR 
Maartje geeft te kennen dat ze na dit schooljaar wil stoppen met haar werk voor de 
MR. We zullen een oproep in de Stroom zetten voor (bij voorkeur) een kandidaat uit 
Middelbeers.  
Binnen de GMR zijn vacatures voor secretaris en voorzitter.  
 



 
5 Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars    
O Items vanuit de GMR 
Statuten en reglementen besproken.  
In de taalklas wordt een externe deskundige aangetrokken om getraumatiseerde 
kinderen te begeleiden. Volgende vergadering GMR 4 april. 
O Attenties vanuit MR  kan van de agenda af. 
O Communicatie (vaststellen tekst De Stroom) 
- vacature MR  
- advies aan directie om beleid aangaande formatie/ leerlingenverdeling te maken.  
 
O Agenda-items voor volgende vergadering  

- beleid rondom leerlingenverdeling/ formatie 
- missie- visie van Skobos. 
- reglement MR 

O Eerstvolgende vergadering 9 april 2018 
 
6 Rondvraag en sluiting 21:45 uur 
 
 


