
Notulen   MR-vergadering Basisschool De Beerze 
Datum:    06-11-2018  
Tijd:      19.30-21.30 uur  
Plaats:  Middelbeers 
 
Aanwezigheid 
Leden OG:    Chantal de Bie 

Nicole Brekelmans  
Lisette Kemperman (voorzitter) 
Mark Nihot (penningmeester) (Komt iets later) 

Leden PG:  Wim Jansen 
Bianca Moelans (GMR) 
Henriëtte van de Wal (secretaris) 

GMR:   Susan Quirijnen 
Directie:    Henri Kempenaars 
Afwezig                               Joke van Ham 
Toehoorder:                        Maartje Senders 

 
 
1.Opening 

• Welkom aan iedereen.  
 
2. Mededelingen 

• Mededelingen in de personele sfeer. 

• Kleutergroep in OB wordt in januari of februari opgesplitst. Mariëlle en 
Henriëtte zullen de verdeling van de groep maken. Degene die de groep gaat 
draaien wordt nu ingewerkt. 

• Excursie naar Rijksmuseum voor groep 6 is een leuk ‘extraatje’. Op die dag 
worden de groepen 7 bij elkaar gevoegd, in Oostelbeers. Zo kunnen ze al een 
keer kennis maken met elkaar; dat is fijn omdat ze volgend schooljaar als 
groep 8 bij elkaar zullen komen. 

 
3. Notulen 17-09-2018 BS De Beerze 

• Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. Wim heeft ze op de portal gezet. 
 
4. Bespreekpunten met Henri Kempenaars    

• Voorgenomen besluiten MT 
- Het schoolkamp wordt vanaf volgend schooljaar verplaatst naar het begin 

van het schooljaar; waarschijnlijk naar de 4de schoolweek. Er zal een 
beroep op ouders gedaan worden om als begeleiding mee te gaan. 
Misschien ook op leerkrachten die nog ‘uren moeten maken’ 
Zowel de fase van groepsvorming binnen groep 8 als de 
werkdrukvermindering worden gezien als voordelen van het verplaatsen 
van het schoolkamp naar het begin van het schooljaar. 

 

• Chantal zal vanaf januari de rol van voorzitter van de MR op zich nemen. 
Lisette blijft dan nog een half jaar lid. 

 

• Stand van zaken nieuwbouw 
- Er zou een financieel verslag komen voor het eind van dit jaar. Dit wordt 

februari. Delegatie van de gemeente komt donderdag bij Skobos om 
verschillende onderwerpen te bespreken. De nieuwbouw staat ook op de 
agenda. 
Frans blijft in nauw contact met de gemeente. 

 

• SchoolOndersteuningsProfiel – stand van zaken 
- Blz. 14. ‘Indien er een uni locatie komt zal een doorgaande lijn van 0 t/m 

12 beter te realiseren zijn. Is dit een ambitie of gebeurt dit al wel? 
Deze lijn wordt nu ook gevolgd maar zal, wanneer de uni-locatie een feit 
is, nog beter uitgevoerd kunnen worden. Samenwerking tussen BSO en 



opvang verloopt steeds beter. We werken nu samen met ‘Samenwijs-
kinderopvang. 

- Het school-ondersteunings-profiel (SOP) ziet er prima uit. Het is wat 
terughoudend opgesteld. Er mag best gezegd worden dat dingen goed 
gaan. 
Er zijn nog enkele punten die nog verder uitgewerkt moeten worden. 
 

• Klachtenregeling – vertrouwenspersonen 
- Rondje langs de klassen door de vertrouwenspersonen heeft plaats 

gevonden. Geen bijzonderheden. 
 

• Onderhoud gebouwen   
- Er heeft een schouw plaatsgevonden door KSS. Er is gekeken of 

bepaalde punten aangepakt moeten worden. Er zal het nodige onderhoud 
gebeuren, mogelijk ook het sanitair van de gymzaal. Er zijn offertes 
aangevraagd bij plaatselijke bedrijven. 
 

• Missie en visie SKOBOS 
- Is doorgestuurd door Frans. Is inmiddels vastgesteld. Ligt nu bij de 

vormgever. 
           

• Hoe het nu met de bieb op school is gesteld? 
De school heeft een jaarcontract en betaalt een standaardbedrag. De bieb is 
aan het saneren; er wordt steeds minder aangeboden. De leesconsulent is 
niet meer aan school verbonden. 
Het zou het overwegen waard zijn om als school het aanbod van boeken in 
eigen hand te gaan houden, nu de bieb steeds verder wordt uitgekleed.  
Zou een samenwerking met de bibliotheek met Hilvarenbeek mogelijk zijn? 
Henri gaat informeren. 

 
5. Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars    

• Reglementen waaronder Huishoudelijk reglement MR 
- Huishoudelijk reglement MR  regelement is na aanpassing akkoord voor 

iedereen. 
 

• Items vanuit de GMR 
- Morgen is de vergadering van de GMR 
- Vorige vergadering veel aandacht voor de profielschets van het nieuwe 

CvB. 
- Susan wordt de nieuwe voorzitter. 
- Een andere ouder sluit aan bij de procedure rondom het benoemen van 

de nieuwe boven-schoolse directeur. 
 

• Communicatie (vaststellen tekst De Stroom) 
- School-ondersteunings-profiel is goed gekeurd. 

 

• Agenda-items voor volgende vergadering  
- Wat er op het jaarwerkplan staat. 
- Schoolbibliotheek 

 

• Bijeenkomst MR  woensdag 14 november : 4/5 personen van onze MR zullen 
aanwezig zijn. Lisette geeft het door. 

• Eerstvolgende vergadering 17 december 
 
6. Rondvraag en sluiting 
          - Chantal vraagt Wim om haar nogmaals een account te geven voor de portal. 
 
Sluiting 21.15u            


