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1.Opening
Welkom aan iedereen op de laatste vergadering van dit jaar.
2.Mededelingen
• Studiedag 6 december:
-Uitleg Mevolution. Mevolution helpt ons bij het opzetten van een kind portfolio. De
leerkrachten gaan ermee oefenen door het te koppelen aan de voorbereiding en
evaluatie van de kernconcepten. De kinderen in groep 8 werken a.h.v. het model van
Mevolution bij het werken met de kernconcepten. Mevolution werkt met het SOLmodel.
-Prowise: digibordprogramma. Er wordt nu op school gewerkt met Presenter 10, de
opvolger van Presenter 9. Het team is enthousiast. Nadeel is dat er 6 verschillende
soorten borden binnen de school hangen; ze zijn gefaseerd ingevoerd.
- Presentatie van de studiereis naar New York door Frank , Gwenn en Henri.
- Er is gesproken over de staking. Wel of niet staken? Liesbeth van den Berg heeft een
inventarisatie gedaan bij de scholen. Uiteindelijk beslist zij, als CvB, of er doorbetaald
wordt bij een staking of niet. Er zal tijdig via de Stroom gecommuniceerd worden naar
ouders als er gestaakt wordt.
• Ouder-kind-gesprekken hebben plaatsgevonden. Er is via intervisie geëvalueerd hoe
het gegaan is. Sommige kinderen vonden het spannend. Ouders beviel het goed.
Kinderen leren op deze manier te kijken naar waaraan ze nog moeten werken. De
advies- gesprekken staan nu voor de deur. Die worden nu waarschijnlijk als minder
spannend ervaren. De kind-gesprekken die we voeren zijn een mooie aanvulling op
deze ouder-kind-gesprekken.

•

•

Kijk-vragen-halfuurtje. Het is een vervanging van de tentoonstelling die gekoppeld is
aan de fancy-fair van het Jeugdvakantiewerk. De school wil op deze manier het werken
in de praktijk laten zien. Het is positief ervaren door ouders, kinderen en leerkrachten.
Protocol buitenschoolse activiteiten. Het protocol is goed gekeurd door de GMR.
Ouders worden bij aanmelding gevraagd om het te ondertekenen.

3.Notulen 28 oktober 2019 BS De Beerze
Notulen zijn op de portal geplaatst.
Een opmerking m.b.t. krentenbaard. De ‘epidemie’ is weer verdwenen. Henri heeft contact
gehad met de GGD. Mocht het weer de kop op steken dan wordt er informatie vanuit de GGD
in de Stroom opgenomen.
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars
• Voorgenomen besluiten MT
Geen voorgenomen besluiten.
• Begroting en financieel verslag
De directeuren binnen SKOBOS maken gebruik van het programma Cogix om de begroting op
te stellen. Het werken hiermee vraagt even gewenning. Op SKOBOS niveau lopen de
leerlingenaantallen terug. Op de Beerze valt de terugloop wel mee. De teldatum van 1-10 is
bepalend voor de gelden die vanuit de overheid beschikbaar wordt gesteld.
Elk jaar krijgt iedere school een overschrijding toebedeeld vanuit de reserves van SKOBOS. Die
gelden mogen niet besteed worden aan salariëring.
De volgende MR vergadering is de begroting klaar en zal hij ter inzage aangeboden worden.
• IKC - onderhoud gebouwen
Er is geen vervolggesprek geweest i.v.m. het vertrek van de wethouder die het IKC in zijn
portefeuille had. De nieuwe wethouder is aangesteld. Het is nog niet duidelijk of deze
wethouder financiën in zijn portefeuille heeft. Begin januari wordt een gesprek gepland.
Het onderhoud aan de gebouwen zal in beperkte mate uitgevoerd worden. Er is aangegeven
wat de wensen zijn. Met het oog op de mogelijke locatie bij de KLEP wordt niet alles
gehonoreerd. De gymzaal wordt wel aangepakt.
KKS komt jaarlijks de scholen inspecteren. Zij bekijken waar onderhoud noodzakelijk is en die
werkzaamheden worden ook uitgevoerd. Brandblussers worden bv elk jaar vervangen.
• Verdeling kinderen locaties
Er is geen sprake van het feit dat de kinderen van de huidige groep 6 uit Oostelbeers naar
Middelbeers zouden komen. Het is een gerucht waarvan niet duidelijk is waar het vandaan
komt. Het is niet de bedoeling dat hierover gereageerd wordt richting ouders omdat het nu
geen issue is.
Het zou fijn zijn om naar ouders te communiceren wanneer de groepsindeling voor volgend
schooljaar bekend gemaakt zou worden. Chantal geeft een voorzet voor een bericht in de
Stroom. Henri bekijkt, eventueel met Liesbeth, of het bericht zo geplaatst kan worden.
• AVG
Er is een team samengesteld binnen SKOBOS. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest met een
externe deskundige.
Susan geeft aan dat in een klas namen van kinderen op het bord staan genoteerd die de tafels
nog niet kennen. Het is niet zozeer een AVG probleem maar meer een pedagogisch probleem.
• Scholen met Succes.

Kinderen gaven aan rekenen en taal niet zo leuk te vinden. De bovenbouw leerkrachten
hebben nagevraagd wat de redenen daarvan waren. Kinderen geven aan dat ze veel luisteren
en veel schrijven niet leuk vinden. De nieuwe taalmethode wordt als moeilijker ervaren, met
veel meervoudige opdrachten. Ze moeten meer schrijven; voorheen mochten ze vaak kruisjes
zetten in een werkboek. Bewegend leren en leerstof die in de vorm van spelletjes aangeboden
wordt, wordt als leuk ervaren.
Op de website op het tabblad ouders staat vermeld wat de kinderen in de verschillende
groepen bij de verschillende vakgebieden moeten kennen.
5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars
• Items vanuit GMR
Liesbeth is voortvarend; kort en bondig. Ze heeft dingen op haar eigen manier ingericht. Ze
heeft een open manier van communiceren.
-Er is een werkgroep geformeerd die zich bezig houdt met kwaliteitsonderzoek. Het doel is
kwaliteit inzichtelijk maken op SKOBOS niveau.
Liesbeth is zich ervan bewust dat er veel werkgroepen actief zijn. Ze kijkt daar kritisch naar.
-De GMR-leden hebben inzicht gekregen in hoe het programma Cogix eruit ziet.
-Het vakantierooster 2020-2021 is goed gekeurd. Liesbeth stelt voor om als SKOBOS aan te
sluiten bij het Brabants Overleg Vakantieplanning. Ze benadert de scholen voor Voortgezet
Onderwijs in de regio (Oirschot- Best en Bladel) met de vraag zich hier ook bij aan te sluiten.
- Op dinsdag 18 februari is een bijeenkomst gepland voor de leden van de GMR en de MR-en.
Vooral voor nieuwe leden.
-Protocol Buitenschoolse Activiteiten: oudergeleding heeft hiermee ingestemd.
• Visie MR
Het speerpunt communicatie: Voorstel om een keer een groter gedeelte van de vergadering
aan dit punt te besteden. 17 maart wordt als optie genoemd.
• Jaarverslag MR
Nog niet aan toe gekomen.
• Begroting MR
Blijft staan tot de volgende vergadering.
• Scholing MR
Is al aan de orde geweest.
• Communicatie Stroom
Chantal zal in overleg met Henri een stukje plaatsen m.b.t. de communicatie rond de formatie.
• Agenda items volgende vergadering
-Staking
-AVG
-IKC
-Communicatie (17 maart)
• Eerstvolgende vergadering 27 januari 2020
6.Rondvraag
Sluiting 21.35 u
Henriëtte

