NOTULEN MR-VERGADERING BS DE BEERZE
Datum: 17 maart 2020
Tijd: 19.30-21.30
Plaats: Via conference call
Aanwezigheid
Leden OG: Mark Nihot (penningmeester)
Otto Geling
Ingrid Welte-Verstappen
Leden PG: Bianca Moelans (GMR)
Henriëtte van de Wal (secretaris)
Wim Jansen
Simone Moors
Directie: Henri Kempenaars
GMR:

Susan Quirijnen

Afwezig: Chantal de Bie (voorzitter)
1.Opening
 Welkom aan iedereen op deze bijzondere vergadering, via ‘conference call’. Mark neemt de
voorzittersrol over van Chantal. Zij heeft zich af moeten melden. Het wordt een verkorte vergadering.
De volgende punten zullen aan bod komen:
-Uitbreiding schooltijd- vaststellen studiedagen
-Formatie 2020-2021
-Luizenprotocol
-Beleid verzoek overplaatsing
2.Mededelingen
Als we in het vervolg vaker op deze manier vergaderen is het misschien beter om dat via
‘Teams’ te doen omdat we dan elkaar ook kunnen zien.
 Coranavirus
Afgelopen 2 weken is er veel geregeld op SKOBOS- en schoolniveau.
Het virus heeft op iedereen een enorme impact. Vanuit de ouders wordt grote waardering
uitgesproken voor de directie en het team voor de manier waarop het allemaal is opgepakt. Henri zal
de complimenten doorgeven aan zijn team.
Er zijn pakketten gemaakt waarmee de leerlingen thuis aan de slag kunnen; met taal- en
rekenopdrachten maar ook met creatieve opdrachten. Mochten ouders geen device voorhanden
hebben voor hun kind dan kan er een laptop van school te leen meegenomen worden.
De leerkrachten zijn voor vragen digitaal bereikbaar, onder schooltijd via de mail. Verder kunnen de
leerkrachten schooltaken uitvoeren op school of vanuit thuis. Werkgroepen kunnen nu ook onder
schooltijd samenwerken.
Als de scholen langer dicht zijn dan deze 3 weken, is het dan mogelijk om de vakantie in te korten?
Als dat zo zal zijn, dan is het aan de overheid om daar iets van te vinden.
 Ouder-kind gesprekken.
In de groepen 7 en 8 zijn gesprekken gevoerd samen met ouder en kind. Ouders reageren positief.
Sommige kinderen vinden het spannend, anderen staan er heel ontspannen in. Eigenlijk kunnen ze
allemaal aangeven hoe ze zich voelen op school en waar ze staan in het onderwijsproces. Er is een

intervisie-bijeenkomst geweest met de groepen 5 t/m 8. Er wordt nu bekeken of het ouder-kindgesprek ook ingevoerd zal gaan worden in groep 6.
 Kind- gesprekken:
Leerkrachten voeren gesprekken met kinderen. Dit gebeurt op een informele manier, maar ook
gepland. Kinderen voelen zich door de gesprekken met de juf of meester gehoord en gezien.
Collegiale consultatie zou mogelijkheden bieden om leerkrachten ruimte te geven met regelmaat
gesprekken te voeren met alle kinderen. Barbara van der Linden (medewerker van Onderwijs Maak Je
Samen) zal op 4 mei het team verder meenemen in het proces van het voeren van kind-gesprekken.
 Nieuwe methodes voor Voortgezet Technisch lezen en verkeer:
De werkgroepen zijn daarmee bezig. Er zijn zichtzendingen aangevraagd. Die liggen ter inzage. Door
de corona-perikelen loopt alles een beetje vertraging op. Het streven is om de nieuwe methoden vanaf
schooljaar 2020-2021 in te voeren. De methode voor VTL die de voorkeur lijkt te hebben is te
implementeren voor de groepen 4 t/m 8.
 Sportdag:
De sportdag zal dit jaar een andere opzet krijgen. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zullen alleen in
de ochtend aanwezig zijn. In de middag wordt een uitdagender programma voor de groepen 5 t/m 8
verzorgd. De werkgroep sportdag zal zich hierover buigen. Mariska (gymleerkracht) heeft hier een
grote rol in. Jasper v H is ook benaderd.
3.Notulen 27 januari BS De Beerze
De notulen zijn goedgekeurd en zijn op de website geplaatst.
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars
 Voorgenomen besluiten MT
Er zijn geen voorgenomen besluiten.
 Voorstel uitbreiding schooltijd woensdag (instemming)
Henri heeft de MR-leden een mail gestuurd met informatie rondom uitbreiding van de schooltijd op
woensdag. Vanuit het team is de vraag gekomen om te kijken naar een mogelijkheid om meer
studiedagen in te plannen waarop gezamenlijk aan thema’s binnen het onderwijsconcept gewerkt kan
worden. Leerkrachten hebben behoefte aan tijd om samen voor te bereiden, te overleggen en samen
te werken. Tot nu toe hadden we 3 studiedagen en 1 studiedag van SKOBOS. Wanneer we op
woensdag de lestijd met een kwartier verlengen zouden er 2 studiedagen extra ingepland kunnen
worden. De SKOBOS studiedag op 9 oktober ligt vast. De andere studiedagen zijn voorlopig gepland,
maar daarin kan geschoven worden.
Voor ouders kan het problematisch zijn om 2 extra vrije dagen op te moeten nemen. Voor leerkrachten
is het heel belangrijk dat ze op de studiedagen met het gehele team tijd hebben om kernconcepten
voor te bereiden, kind-gesprekken goed van de grond te krijgen, Mevolution te ontwikkelen enz.
Oudergeleding geeft instemming aan het voorstel voor uitbreiding van de schooltijd op woensdag. De
personeelsgeleding stemt ook in.
Leerkrachten geven aan werkdruk te ervaren in de pauzes met het surveilleren. Oudergeleding vraagt
zich af of de werkdruk minder groot zou zijn wanneer de schooltijd iets uitgebreid zou worden, zodat
er een langere lunchpauze zou ontstaan. Henri en de leerkrachtgeleding denken niet dat dit een
verlichting van de werkdruk op zal leveren.
 Luizen beleid
De luizencontrole lijkt in Oostelbeers anders uitgevoerd te worden dan in Middelbeers. Henri neemt
contact op met de ouders die de luizencontrole uitvoeren.
 Beleid verzoek overplaatsing OB naar MB
Oudergeleding vaagt zich af wat het beleid is bij het verzoek van overplaatsing van een kind van locatie
Oostelbeers naar Middelbeers. Henri legt uit dat dat in overleg met ouders, en school gebeurt en dat
het welbevinden van het kind daarbij voorop staat. In verband met de privacy is het niet wenselijk

verdere uitleg te geven. De oudergeleding uit de zorg dat wanneer kinderen vanuit OB naar MB worden
overgeplaatst er een situatie ontstaat waarin er weinig kinderen overblijven in Oostelbeers.
 Formatie 2020-2021
Henri en het MT zijn begonnen met de formatie voor het schooljaar 2020-2021. De aanmeldingen van
nieuwe leerlingen is geweest. In Middelbeers zijn 12 aanmeldingen ontvangen; in Oostelbeers 6. In
Middelbeers moeten nog 4 aanmeldingsformulieren ingeleverd worden. In Oostelbeers nog 5. Er zijn
ook mensen die hun aanmeldingsformulier nog niet hebben ingeleverd, waarschijnlijk door het
corona-virus. Er zijn een paar aanmeldingen die nog moeten komen i.v.m. verhuizingen. In oktober zou
het aantal leerlingen op 402 staan; 2 hoger dan in oktober van het afgelopen schooljaar.
Het aantal leerlingen per locatie voor volgend schooljaar heeft Henri al duidelijk. Henri stuurt de
aantallen en mogelijke opties m.b.t. de groepsverdeling door zodat de MR-leden er naar kunnen kijken
en mee kunnen denken.
Henri bekijkt dit ook met het MT en bespreekt de formatie ook altijd met het College van Bestuur van
SKOBOS.
Er wordt besloten dat op dinsdag 14 april een extra MR-vergadering rondom de formatie wordt belegd.
Dit zal een besloten vergadering zijn.
5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars
 Items vanuit GMR
Er is nog geen datum gepland voor de bijeenkomst rondom de OPR. Zodra die bekend is zal Bianca dat
communiceren. Geïnteresseerden kunnen zich dan aanmelden..
 Visie MR


Jaarverslag MR



Begroting MR

 Communicatie Stroom
Formatie voor volgend jaar
Wijziging schooltijd op woensdag (even afstemmen met Henri over wanneer hij het publiceert)
 Agenda items volgende vergadering


Eerstvolgende (extra) vergadering 14 april
Eerstvolgende reguliere vergadering 13 mei 2020

6.Rondvraag
Geen vragen
Sluiting: 20.59 u
Henriëtte

