
Notulen   MR-vergadering Basisschool De Beerze 
Datum:    17-12-2018  
Tijd:      19.30-21.00 uur  
Plaats:  Middelbeers 
 
Aanwezigheid 

Leden OG:    Chantal de Bie 
Lisette Kemperman (voorzitter) 
Mark Nihot (penningmeester)  

Leden PG:  Wim Jansen 
GMR:   Susan Quirijnen 
Directie:    Henri Kempenaars 
Afwezig                        Joke van Ham  

Nicole Brekelmans 
Bianca Moelans (GMR) 
Henriëtte van de Wal (secretaris) 

 
Toehoorder:                        Maartje Senders en Karin van Kerkhof 

 
 
1.Opening 

 Welkom aan iedereen.  
 
2. Mededelingen 

 Mededelingen in de personele sfeer. 

 Kleutergroep in OB wordt per 4 februari opgesplitst in 2 kleine groepen. 
Mariëlle en Henriëtte hebben reeds een verdeling gemaakt. Ciska Heertjes 
zal op maandag t/m donderdag in groep 1-2 E lesgeven. Zij is een zij-
instromer en is bevoegd om een groep te draaien. 

 
3. Notulen 06-11-2018 BS De Beerze 

 Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld met dank aan Henriette.  
Wim heeft ze op de portal gezet. 

 
4. Bespreekpunten met Henri Kempenaars    

 Voorgenomen besluiten MT 
- Henri is niet meer de vertegenwoordiger vanuit het MT naar de 

Ouderraad. Deze taak wordt overgenomen door andere MT-leden om 
Henri te ontlasten. 

- De Carnavalsviering zal in 2019 voor alle leerlingen van De Beerze 
gevierd worden op vrijdag 1 maart in “De Kerk” in Oostelbeers.  

 Stand van zaken nieuwbouw 
In december is er een besloten raadsvergadering geweest over de uni-locatie 
met stakeholders. We zijn niet op de hoogte van de inhoud.  
Op 8 november is er een avond gehouden met Raadsleden en SKOBOS-
vertegenwoordigers ter informatie aan de raadsleden. Hier zijn de 
werkzaamheden binnen SKOBOS, het SKOBOS inspectierapport, alsmede 
de Unilocatie / Kindcentrum besproken.  
Op 15 januari is er een opiniërende raadsvergadering. Vanuit SKOBOS zullen 
toehoorders aanwezig zijn.  

 Begroting 2018 (concept)  
De conceptbegroting is besproken.  
Aandachtspunt: De beloofde gelden voor werkdrukverlichting ter beschikking 
gesteld door de overheid zullen een jaar later ter beschikking komen en 
moeten overbrugd worden.  

 BSO:  
Er is contact met Samenwijs kinderopvang. Op vrijdagochtend wordt voortaan 
ook voorschoolse opvang geregeld. Marja onderhoudt namens het MT 
contact met de voorschoolse opvang. Er zijn ontwikkelingen m.b.t. een 
volgsysteem. Korein werkt met Looq-in. Dit volgt leerlingen van 0 tot 12 jaar. 



Dat is ideaal voor een Kindcentrum. Samenwijs heeft het volgsysteem 
Connect. De samenwerking met de BSO loopt goed.  

 Plusklas 
Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn en hiervoor in aanmerking kunnen 
komen moeten “getest” en gevolgd worden. Kleuters maken bijvoorbeeld een 
menstekening wanneer zij instromen op school en we maken gebruik van de 
QuickScan Sidi 3. Afhankelijk van de uitkomst hiervan wordt nader bekeken 
of een kind in aanmerking komt voor de Plusklas. We hebben materialen voor 
meer- en hoogbegaafden en deze zullen verder worden uitgebreid. Ook wordt 
er nu al ge-compact in de aangeboden leerstof. Deze kinderen moeten vooral 
“leren leren”.  
De leerkracht van de Plusklas van SKOBOS houdt naar volle tevredenheid 
contact met de leerkrachten. Er zijn afspraken gemaakt over het volgen van 
de lessen op de Plusklas. Voor enkele keren per jaar kan er verlof worden 
aangevraagd om op de “eigen” school waar men is ingeschreven aanwezig te 
zijn en het programma daar te volgen.  

 Bibliotheek – stand van zaken en toekomst 
Er is een verontruste brief van een ouder binnengekomen over het saneren 
van de bibliotheekboeken. Het aanbod is stevig ingeperkt. We maken ons 
hard voor de facilitering van de bibliotheek.  
Er is contact geweest met de bibliotheek van Hilvarenbeek. Zij vallen onder 
de regio Midden-Brabant. Daar kunnen we niet zomaar aansluiten.  
Aanschaf van boeken uit eigen middelen is erg kostbaar.  
De bibliotheek gaat op termijn meer investeren in digitale boeken.  
We volgen de ontwikkelingen nauwlettend en vragen om het aanbod op beide 
locaties op peil te houden. De school doet wat ze kan om de fysieke 
bibliotheek op beide vestigingen te behouden.  
In april – mei wordt dit onderwerp weer op de agenda geplaatst.  

 Groep 8: 
De samenvoeging van de leerlingen van groep 8 op locatie Middelbeers is 
positief. Ouders die in eerste instantie afwijzend waren, geven nu bij de 
directie aan dat het een goede zaak is geweest om dit zo te organiseren. 

 MR-avond van Skobos:  
De avond was interessant en verhelderend. Er was een duidelijk financieel 
plaatje geschetst. Ook praktische zaken zijn duidelijk besproken, 
bijvoorbeeld: Wat is en wat doet een intern begeleider?  
Er was een duidelijke vraag om scholing voor nieuwe MR-leden.  

 Sfeer op het schoolplein:  
De extern ambulant begeleider met verstand van zaken over spelen op het 
schoolplein is tevreden over het buitenspelen en ziet een duidelijke 
verbetering in vergelijking met vorig schooljaar. Duwen, trekken en stoeien 
hoort ook bij het curriculum lichamelijke opvoeding.  
In de bouwvergadering is en wordt het steeds terugkerend op de agenda 
geplaatst. Ook in de Leerlingenraad wordt er over gesproken.  

 Visie en missie van Skobos:  
Er zijn panelen gemaakt over de 3 kernwaarden: Verbonden  - 
verantwoordelijk en Open Minded. Deze panelen worden in de gebouwen 
opgehangen.  

           
 
5. Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars    

 Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars    

 Items vanuit de GMR 
De opvolging van College van Bestuur is geschetst. Susanne is de nieuwe 
voorzitter GMR geworden. In januari is de volgende vergadering. 

 Jaarverslag MR 
Henriette zal dit maken. Volgende vergadering wordt dit op de agenda 
geplaatst.  



 Begroting MR 
Wordt gemaakt door de penningmeester.  

 Communicatie (vaststellen tekst De Stroom) 

 Agenda-items voor volgende vergadering  
-     Speelgedrag op de speelplaats. 
- Jaarverslag MR  

 Eerstvolgende vergadering 29 januari 2019 
 
 
6. Rondvraag en sluiting 
Advies MR:  
Activiteiten in De Stroom opnemen over langere termijn indien ouderhulp nodig is.  
 
Sluiting 21.00u            


