NOTULEN MR-VERGADERING BS DE BEERZE
Datum: 11 mei 2020
Tijd:

19.30-21.30

Plaats: Middelbeers
Aanwezigheid
Leden OG: Mark Nihot (penningmeester)
Otto Geling
Ingrid Welte-Verstappen
Chantal de Bie (voorzitter)
Leden PG: Bianca Moelans (GMR)
Henriette van de Wal (secretaris)
Wim Jansen
Simone Moors
GMR:

Susan Quirijnen

1.Opening
- Welkom allemaal.
- Patrick Sanders geeft via Teams uitleg over de mogelijkheden van het werken met Teams.
Hij deelt zijn scherm en legt uit hoe er in de praktijk mee gewerkt kan worden.
2.Mededelingen
- De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het corona-virus. Het heeft veel
energie en inzicht gevraagd, vooral van het MT. Er is intensief overleg geweest met de
manager van Stichting Samenwijs, die de kinderopvang op bs De Beerze regelt.
Er komen veel complimenten vanuit de ouders. Voor de manier waarop de protocollen zijn
nageleefd en waarop alles georganiseerd is.
- In de periode dat de school dicht was, is de stiefzoon van een van onze collega’s ten gevolge
van een noodlottig ongeval overleden.
- ARBO-meester: de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Leerkrachten hebben online een vragenlijst m.b.t. welzijn ingevuld. De uitslag van deze
QuickScan wordt later bekend gemaakt. Er wordt dan gekeken welke zaken opgepakt moeten
worden.
3.Notulen 17 maart en 14 april 2020 BS De Beerze
Notulen van 17 maart: De vergadering in mei was niet gepland voor 13 mei maar voor 11 mei.
Verder zijn de notulen goed gekeurd en op de website geplaatst.

Notulen 14 april: Notulen zijn goed gekeurd. Vanwege het besloten karakter van deze
vergadering worden de notulen niet op de website geplaatst.
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars
- Voorgenomen besluiten MT
Er zijn geen voorgenomen besluiten. Alle vergaderingen en bijeenkomsten hebben in het
teken gestaan van de corona-crisis. Veel activiteiten die gepland stonden zijn afgelast. Er
wordt naar een alternatief gezocht voor de afsluitende musical van groep 8.
- Corona – leerachterstand
Hoe wordt er door school omgegaan met eventuele leerachterstanden die kinderen hebben
opgelopen in de periode dat de school dicht is geweest en via de digitale weg les is gegeven?
De nadruk wordt gelegd op de kernvakken, maar er wordt zeker ook aandacht geschonken
aan het welzijn van de kinderen. Er wordt gekeken naar de stof die in ieder geval beheerst
moet worden. Deze leerstof zal geoefend en getoetst worden. De Cito-LOVS-toetsen worden,
zoals gebruikelijk, in juni afgenomen. Vandaaruit kan de doorgaande lijn voor het volgende
leerjaar nader bepaald worden.
De CITO-entreetoets groep 7 wordt doorgeschoven naar het begin van groep 8 (september
2020).
- Communicatie Formatie 20/21
De ouders van Oostelbeers van de kinderen van groep 6 die volgend schooljaar in Middelbeers
naar groep 7 zullen gaan, zijn telefonisch benaderd door Henri.
Henri heeft de collega’s benaderd met betrekking tot de formatie van volgend schooljaar. Er
zijn niet veel veranderingen wat betreft de bezetting van de groepen. Leerkrachten die
ervaring hebben in een bepaalde jaargroep hebben goed zicht op de doorgaande leerlijn. Dat
is in deze corona-tijd extra waardevol, mochten er bepaalde hiaten of achterstanden naar
voren komen.
- Schuiven studiedag
De vraag is gesteld om de studiedag van SKOBOS van 9 oktober te verschuiven naar de vrijdag
voor de herfstvakantie. De GMR zou hierover moeten beslissen. Bianca en Susan nemen dit
mee naar de volgende GMR-vergadering.
Er wordt gecommuniceerd naar de ouders dat de studiedag van 4 juni op de Beerze niet
doorgaat en onder voorbehoud verplaatst zal worden naar 11 juni.
- Vacatures (G)MR
Wim geeft aan dat hij na 10 jaar het stokje wil doorgeven aan een andere collega.
Bianca en Henriëtte geven aan dat ze nog door willen gaan.
De oudergeleding blijft onveranderd.
- IKC – stand van zaken - visie SKOBOS tot vorming IKC
In maart heeft een gesprek plaats gevonden tussen Henri, Lotte Smolders (SamenWijs) en
Dorien Stolwijk (Compas). Dorien heeft een ‘stadsfoto’ gemaakt. De stadsfoto is ‘de nulmeting’
die de samenwerking binnen de Kindcentra in beeld brengt op 12 inhoudsdomeinen, die
vervolgens in 5 fasen van ontwikkeling verdeeld worden. Dorien heeft een beschrijving gemaakt
van de situatie zoals die nu is. Daarin wordt zichtbaar hoever de school en kinderopvang zijn in
de ontwikkeling richting een Kindcentrum . Onze school en opvangorganisatie ‘Samenwijs’
zitten voornamelijk nog in fase 1 (onderwijs en opvang functioneren apart).
Henri zal deze documenten met de MR delen.

Op SKOBOS-niveau wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een visie-document
“Kindcentrum-ontwikkeling”.
Er wordt voorgesteld om Liesbeth uit te nodigen voor een MR-vergadering. Met de vraag aan
haar om meer inhoudelijk in te gaan op de visie van SKOBOS op een IKC en meer specifiek op
het plan ‘op weg naar een IKC bij Bs De Beerze’.
-Visie
De oudergeleding is bij elkaar gekomen en heeft als speerpunt ‘de kwaliteit van het onderwijs’
aangenomen. Het doel is om vooral ‘transparantie’ na te streven.
Chantal maakt een samenvatting van hetgeen er besproken is. Zij zal dit delen met de
personeelsgeleding, zodat die het aandachtig kan bekijken.
5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars
- Items vanuit GMR
Begin april is er een vergadering geweest.
Patrick heeft een uitleg via Teams gegeven.
Bestuursformatieplan: GMR heeft ermee ingestemd.
Personeelsbeleid is gedeeld. Vanuit de CAO moesten er wat zaken worden aangepast.
Corona-beleid. Dit wordt per school ingevuld.
Liesbeth is zaken in kaart aan het brengen en aan het opschonen.
- Visie MR
Zie onder punt 4.
- Jaarverslag MR
Wordt aan gewerkt.
- Begroting MR
Het budget van de MR wordt bepaald door de het aantal leerlingen. Henri houdt het overzicht
en maakt de begroting. Mark bespreekt het voor met Henri. MR wil graag een overzicht. Mark
vraagt het Henri.
- Communicatie Stroom
Corona en formatie
- Agenda items volgende vergadering
IKC
Jaarplan
Corona
Visie MR
- Eerstvolgende vergadering 16 juni 2020
Agendapunt voor september: ARBO-meester: Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E).
6.Rondvraag
- Hoe is de voortgang met de keuze van de nieuwe technisch lezen methode?
Er is nog geen gelegenheid geweest om methodes uit te proberen. Er zijn wel zichtzendingen
die bekeken worden. Voor de zomervakantie wordt een keuze gemaakt, zodat de methode
besteld kan worden en volgend schooljaar gebruikt kan worden.
Sluiting 21.33 u

Henriëtte

