
NOTULEN  MR-vergadering Basisschool De Beerze 
  
Datum:    18-03-2019  
Tijd:      19.30-21.30 uur  
Plaats:  Middelbeers 
 
Aanwezigheid 
Leden OG:     Mark Nihot (penningmeester) komt iets later 

Nicole Brekelmans 
Chantal de Bie (voorzitter) 
 

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

Wim Jansen  
                                           Joke van Ham 
 
Directie:                 Henri Kempenaars 
 
Afwezig:   Susan Quirijnen (GMR) 
                                           Lisette Kemperman 
Toehoorder:                       Maartje Senders 
                                           Annette Tenbült 

 
 
1 Opening 
-Welkom aan iedereen. Twee afmeldingen: Lisette en Susan 
 
2. Mededelingen 
- Mededelingen in de personele sfeer.  
 
3 Notulen 29 januari 2019 BS De Beerze 
Notulen zijn goedgekeurd en op de site geplaatst. 
 
4 Bespreekpunten met Henri Kempenaars    
-Voorgenomen besluiten MT 
De intake- gesprekken van nieuwe leerlingen worden dit jaar gedaan door de 
kleuterleerkrachten.  
 
-Nieuwbouw – stand van zaken 
De laatste berichten zijn niet erg hoopgevend. De gemeente Oirschot overschrijdt op 
verschillende projecten het budget. De vraag is of er financiële ruimte is voor uitgebreider 
onderzoek naar een IKC op de Klep. 
SKOBOS wil in ieder geval gaan voor een kind centrum en heeft aangegeven 
dat, als een IKC op de Klep niet gerealiseerd wordt, er een IKC bij de school in Middelbeers 
zal komen. Dorpsraad Oostelbeers wil de haalbaarheid van 2 locaties nog onderzocht 
hebben. 
Frans Bruinsma blijft in gesprek met de gemeente. Zijn opvolgster zal de koers van SKOBOS 
blijven volgen. 
Woensdag 27 maart zal er op locatie MB een informatieve avond gehouden worden, voor 
personeel van bs De Beerze en pedagogisch medewerkers van Samenwijs-Kinderopvang 
(MB) die in het teken staat van: “Wat is een Kindcentrum?”  
 
-Vacatures (G)MR 
MR: er komt een vacature voor de personeelsgelding en 2 vacatures voor de oudergeleding. 
Chantal plaats een stukje in de Stroom voor de 2 vacatures bij de oudergeleding; 1 vanuit 
Middelbeers, 1 vanuit Oostelbeers. 
-Het secretariaat van de GMR wordt waarschijnlijk overgedragen. 
 



 
-AVG 
Stance is bezig met de documenten. Die zullen aan de GMR voorgelegd worden. 
 
-Scholen met succes 
Eén keer in de vier jaar wordt een tevredenheidspeiling gehouden onder ouders, kinderen en 
personeel. Hoogstwaarschijnlijk wordt het dit jaar digitaal aangeleverd. Terugkoppeling door 
Henri aan ouders en personeel nadat de uitslag bekend is. Tussentijds, na twee jaar, is er 
een leerlingenquête onder de kinderen. De uitslag hiervan wordt door kinderen 
gepresenteerd aan het team. 
 
-Online toegang ouders leerlingvolgsysteem 
Marc heeft van een ouder de vraag gekregen wanneer ouders online toegang zou hebben tot 
het leerlingvolgsysteem.  
Er wordt eerst gewerkt aan een portfolio voor leerkrachten, dan voor leerlingen en daarna 
wordt er gedacht aan een ouderportaal. 
Nu worden de Cito-uitslagen op papier meegegeven. De scholen die nu met een 
ouderportaal werken bieden niet méér dan inzage in de Cito resultaten.    
 
-Er wordt gewerkt aan Schoolplan 2019-2023. 
 
-Feitelijke en ervaren werkdruk.  
Welke punten veroorzaken de werkdruk die mensen op de werkvloer voelen? Gelden vanuit 
de overheid zijn op onze school ingezet voor een vakleerkracht gym; aangesteld om 
leerkrachten te ontlasten.  
Surveillance tussen de middag geeft voor mensen veel werkdruk. Henri wil in gesprek met 
OR om eens na te denken hoe we ouders, tegen betaling, zover kunnen krijgen om ons te 
helpen? Henri koppelt het terug naar de MR. 
 
-De veiligheid bij het oversteken in Oostelbeers na de carnavalsviering was niet in orde. Dat 
is besproken door Henri met de betreffende leerkracht.  
 
-Boomplantdag: kinderen en leerkrachten die terug kwamen werden bij het oversteken door 
2 jongeren in een auto onfatsoenlijk benaderd. Een ouder en een leerkracht hebben contact 
gezocht met de desbetreffende jongeren. Ze zouden hun excuus aan komen bieden. 
 
-Nicole heeft de vraag gesteld gekregen of de leerlingen van groep 7 volgend schooljaar in 
groep 8 in Middelbeers weer bij elkaar worden gehouden. Dat kan niet worden toegezegd, 
maar het zal worden meegenomen. 
 
- Klassikale rots- en watertraining voor de groepen 8.  
Dit is gratis aangeboden vanuit de gemeente. Het is een pilot voor de mensen van de 
gemeente die de training hebben gevolgd. Ze willen ervaring opdoen met groepen. Het wordt 
door leerkrachten en leerlingen als zeer positief ervaren. 
 
5 Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars    
-Items vanuit de GMR  
Half februari was een korte vergadering omdat Frans verhinderd was. Strategisch 
beleidsplan is bekeken. GMR vond het geen fijn stuk om te lezen. Frans moet daar nog naar 
kijken en komt er de volgende vergadering op terug. Er is gemeld dat er een opvolger voor 
Frans is gevonden. 
Volgende vergadering is pas 17 april. 
 
-Jaarverslag MR 
Henriëtte gaat er naar kijken. Wordt vervolgd. 



 
 
-Cursus 
Er is een mailtje rondgestuurd voor een cursus 8 april. Omdat de Linde een compleet nieuwe 
MR heeft is de cursus naar voren gehaald, van september naar april. Als er nieuwe leden 
zijn in onze MR zou het  wel zinvol zijn, maar dan in het komende schooljaar. 
 
-Communicatie (vaststellen tekst De Stroom) 
Chantal zal een bericht voor vacatures MR in de Stroom zetten. 
-Agenda-items voor volgende vergadering  
Nieuwbouw 
AVG 
Schoolplan 
Formatie 
-Eerstvolgende vergadering 14 mei 
 
6 Rondvraag  
 
Sluiting   20.52 u 
 
Henriëtte van de Wal 


