
Notulen MR-vergadering Basisschool De Beerze 
   
Datum:    09-04-2018   
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:  Bianca Moelans (GMR) 
Henriëtte van de Wal (secretaris) 

GMR:   Susan Quirijnen (iets later) 
Directie:    Henri Kempenaars 
Afwezig:                             Joke van Ham 
                                           Wim Jansen 
Toehoorder:                       Maartje Senders,, Yvonne van der Vuurst de Vries, Doi van Gerven 
  

 
 
1.Opening 
-Welkom aan iedereen. 
 
2.Mededelingen 
-Een paar droevige mededelingen. De moeder van een leerling is overleden en de 
schoonzus van een leerkracht. 
-Mededelingen in de personele sfeer. 
-Staking: personeel van de Beerze staakt niet. Er worden foto’s en pamfletten op de 
ramen gehangen om aan te geven dat het doel van de staking ondersteund wordt. 
- ‘Groei en Leven tentoonstelling’ is goed ontvangen.  
 
3.Notulen 05-03-2018 BS De Beerze 
Notulen zijn goedgekeurd en geplaatst op de website. 
Met dank aan Joke. 
 
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars    
-Voorgenomen besluiten MT 
MT heeft een brief opgesteld naar ouders betreffende ‘Verplaatsen groep naar 

andere locatie’. De brief is binnen de MR kritisch bekeken en akkoord 
bevonden.  

Of de groep van OB bij elkaar blijft is nog niet duidelijk. Daarover beslist het MT op 
het einde van dit schooljaar. De kinderen van groep 7 OB zullen de komende 
maanden vaker naar MB gaan voor activiteiten, om te integreren. 

MR kan zich in het besluit vinden. 
-Nieuwbouw – stand van zaken 
Geen nieuws van Roy Cornelissen. Nog niks concreets vanuit de project groep. Meer 

informatie zou wenselijk zijn. 
-Voortgang werkgroepen Engels en Taal 
‘Staal’ wordt nu uitgeprobeerd. Hiervoor is ‘Taal Actief’ uitgeprobeerd. 
Na de meivakantie wordt er gestart met het uitproberen van Engels. 
-Leerlingenaantallen / leerlingenverdeling 2018-2019 
Zoals het er nu naar uitziet zitten we volgend jaar op 3 leerlingen minder dan dit jaar: 

400 leerlingen. Terugkoppeling op SKOBOS niveau i.v.m. formatie. 
Scenario 3 van de voorgestelde formatie is gekozen. 
-Vaststellen formatie en inzet 2018-2019 
Leerkrachten kunnen nu aangeven wat hun wensen zijn voor volgend schooljaar. 

Niet alle wensen kunnen gehonoreerd worden. Er wordt getracht om kennis in 
bepaalde groepen te behouden. Toch kunnen wisselingen plaats vinden. 

-Taakverdeling/-belasting en werkoverleg personeel 
Werkgroep werkdruk is opgestart. Ze gaan werkdruk in kaart brengen. Er wordt ook 

geïnformeerd naar hoe in bedrijven omgegaan wordt met werkdruk. 



Overheid keert geld uit om werkdruk te verminderen. MT zal een voorzet doen om te 
kijken hoe dat ingezet kan gaan worden. MR- personeelsgeleding moet hun 
fiat hierover geven.  

Kan er ook gekeken worden naar ‘niet les gebonden taken’ van leerkrachten. Kunnen 
er dingen geschrapt worden? 

 Komt terug op de agenda. 
-Reglement MR (eerder gestuurd via GMR) 
Statuut is vastgesteld en definitief. 
Regelement (van 2012..)  
Opmerkingen: art 35: Huishoudelijke regelement voor MR moet worden vastgesteld. 

Zou CvB een standaard tekst kunnen aanleveren? 
                        art 38: Kan er een beschrijving gegeven worden van wat verstaan 

wordt onder ‘bijzonder geval’. 
                        Laatste art: MR regelement ipv GMR regelement. 
-Missie en visie SKOBOS 
Er wordt een avond georganiseerd voor personeel om te kijken naar het traject zoals 

het nu loopt. 
Waar loopt het onderwijs tegenaan, intern en extern. CvB, RvT, GMR en directeuren 

hebben gekeken. MR wordt gevraagd om de missie/visie punten te bekijken 
en hierover hun gedachten te geven. Punten vanuit MR worden doorgegeven 
aan Henriëtte voor 17 april. Henriëtte geeft het door aan Henri. Henri neemt 
het mee naar het overleg van 19 april.  

Komt terug op volgende vergadering. 
-Concept school(jaar)plan 2018-2019 
Komt in juni op de agenda. 
-Ondersteuningsplan en samenwerkingsverband 
Komt in mei terug op de agenda. 
-Veiligheidsbeleid en arbobeleid 
RI&E: daaruit kwam werkdruk naar voren. School wordt gecontroleerd op veiligheid 
en hygiëne. Wat kapot is wordt vernieuwd. Sanitair in de gymzaal zou vervangen 
moeten worden maar dat is voor nu een te grote kostenpost. 
-Schoolgids en Stroom Extra 
Komen in juni weer aan bod. 
-Kwaliteitsmonitoring  
CvB krijgt elk jaar inspecteur van onderwijs op bezoek. Dit jaar is onze school 
waarschijnlijk aan de beurt. Of dat een uitgebreid onderzoek is of wat specifieker is 
nog niet duidelijk. Dat bezoek staat op de agenda in juni. 
Na de CITO eindtoetsen is er een verslaglegging naar RvT. 
Volgend jaar ‘scholen met succes’.  
-Invulling vacature MR 
Er heeft zich een kandidaat gemeld en er zijn geen tegenkandidaten. De naam wordt 
later bekend gemaakt. 
-Voorstel datum etentje: Maandag 11 juni. Lisette informeert bij Joke en Wim. 
 
5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars    
-Items vanuit de GMR 
GMR heeft iemand voorgedragen aan de RVT 
Mark Lucassen gaat de taak van voorzitter op zich nemen tot het einde van het jaar. 
Antoniusschool heeft geen lkr geleverd aan GMR. Functie van secretaris moet ook 
nog ingevuld worden. 
Staking is ter sprake gekomen; missie en visie ook. 
SKOBOS 2.0: Portfolio voor de leerkrachten wordt ontwikkeld. Voor leerlingen komt 
dat later. 
-Communicatie (vaststellen tekst De Stroom) 
MR heeft aangedrongen op een beleid m.b.t het plaatsen van kinderen. MT heeft het 
opgepakt. 
 
 
 



-Agenda-items voor volgende vergadering  
Taakverdeling/-belasting 
Missie en visie SKOBOS 
Concept school(jaar)plan 2018-2019 
Ondersteuningsplan en samenwerkingsverband 
Schoolgids en Stroom Extra 
-Eerstvolgende vergadering 28 mei 2018 
 
6.Rondvraag en sluiting 
Lisette: Koek en snoep tijdens pauze en lunch; sluipt het er weer in. Aandacht 

hiervoor in het schoolkompas of op de studiedag! 
 
Sluiting : 21.12u 
Henriëtte van de Wal 
 
 
 


