
Notulen MR-vergadering Basisschool De Beerze 
  
Datum:    28-05-2018   
Tijd:      19.30-21.30 uur  
Plaats:  Middelbeers 
 
Aanwezigheid 

Leden OG:    Nicole Brekelmans 
Maartje van den Hout 
Lisette Kemperman (voorzitter) 
Mark Nihot (penningmeester) 

Leden PG:  Wim Jansen  
Bianca Moelans (GMR) 

GMR:   Susan Quirijnen 
Directie:    Henri Kempenaars 
Afwezig:   Henriëtte van de Wal (afgemeld) 

Joke van Ham (afgemeld)  
 

 Onderwerpen 
 

1 Opening 
Een toehoorder vraagt of hij de vergadering vooraf mag toespreken om 
zijn teleurstelling uit te spreken over de communicatie m.b.t. de verdeling 
van groep 7 in het schooljaar 2018-2019. Dit mag alleen indien dit vooraf 
aangevraagd is.  
Welkom aan iedereen. 

 
2 Mededelingen 

- Mededelingen in de personele sfeer. Er zijn in het komende 
schooljaar nogal wat personele verschuivingen.  

- Cito Eindtoets is binnen. Opvallend is dat sommige leerlingen met 
VWO-advies lager scoren dan verwacht n.a.v. de Cito Entree en 
het schooladvies.  
Dit jaar is de Eindtoets digitaal afgenomen. Dit kan een reden zijn 
dat de leerlingen sneller doorklikken en minder alert zijn. Andere 
scores zijn zoals verwacht.  

- De inspectie komt op 14 juni op bezoek. Dit betreft een normale 4-
jaarlijkse inspectie.  
 

3 Notulen 09-04-2018 BS De Beerze* 
Geen op – aanmerkingen en worden vastgesteld en zijn geplaatst op de 
portal en website.  

 
4 Bespreekpunten met Henri Kempenaars    
O Voorgenomen besluiten MT 

- Er is n.a.v. de uitprobeerfase van 2 taal-spellingmethoden gekozen voor de 
nieuwe methode Taalactief en zal komend schooljaar worden ingevoerd.  
- We zijn voornemens om ouder-kind gesprekken te gaan voeren bij groep 7-
8  i.p.v. oudergesprekken. Dit in het teken van eigenaarschap. De werkgroep 
heeft een voorstel ingediend bij het team en MT. Binnenkort wordt hierin een 
besluit genomen.   

O Nieuwbouw – stand van zaken 
- Er wordt een gebouw- en omgevingsschets gemaakt. Begin juni vindt een 
gesprek plaats met 2 ontwerpers. Belanghebbenden worden daarbij 
uitgenodigd. Het projectplan moet eind van dit jaar klaar zijn. Dan wordt 
besloten of het financieel haalbaar is. 

O Voortgang werkgroep Engels 
- Join in wordt momenteel uitgeprobeerd. Groove me staat voor de komende 
3 weken op de planning. Beide methoden zijn voor groep 1 t/m 8. Er zit 
duidelijke digibord software bij, zodat de kinderen goed voorbereid worden. 
De keuze van de methode wordt dit schooljaar nog genomen. De keuze vanaf 



welke groep Engels wordt ingevoerd moet nog besloten worden na de 
uitprobeerperiode. 

 
O Vaststellen formatie en inzet 2018-2019 

Op SKOBOS-niveau wordt op dinsdag 29-05 de gehele formatie van Skobos 
besproken. Het leerlingenaantal komend schooljaar van B.S. De Beerze zit 6 
leerlingen onder het huidige aantal. We maken 17 groepen. Tijdens het 
directieoverleg worden de puntjes nog op de i gezet. We letten er bij de 
personele bezetting op dat de know how in een bepaald leerjaar gehandhaafd 
wordt.  
Ook is er een mogelijkheid om groep 5 groter (30) te maken, zodat er een 
combinatieklas minder gemaakt kan worden. 
  

O Taakverdeling/-belasting en werkoverleg personeel 
O Werkdruk 
- Er is een werkgroep gevormd. Er zijn interviews afgenomen bij collega’s om 
de oorzaken van werkdruk te meten. Ook is er in andere sectoren gekeken 
om de ervaringen van andere bedrijfstakken te bekijken. 
 
O Besteding overheidsgelden  
- De overheid geeft een bedrag voor werkdrukverlaging. Dit wordt ingezet 
door een vakleerkracht gym aan te stellen voor maandag, dinsdag en 
woensdag. Tijdens de gym kan de leerkracht worden vrijgeroosterd om 
werkzaamheden voor de groep uit te voeren. 
 
O Schoolondersteuningsplan en samenwerkingsverband 
 Indien iemand nog op- of aanmerkingen heeft t.a.v. het toegezonden 
schoolondersteuningsplan graag doorgeven aan Henri.  
Vooral het laatste stuk voor 2018-2019 is nieuw. Hier wordt aangegeven wat 
we als school in de basisondersteuning kunnen doen.  
Reactie MR-lid: Het is een goed document. Het zou goed zijn om dit meer 
bekend te maken bij de ouders.  
Afspraak: We vermelden in De Stroom dat het document gemaakt is en 
plaatsen het ter inzage op de website. Ouders kunnen te allen tijde het 
document opvragen bij de directie.  

 
O Missie en visie SKOBOS 

 N.a.v. de bijeenkomsten die geweest zijn wordt er een document gemaakt en 
ook weer een visie en missie kaart zoals enkele jaren geleden.  

 
5 Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars 

 

O Items vanuit de GMR 

- Continuïteit op Skobos-niveau is besproken. Op operationeel vlak is er  
contact met andere besturen om samen te werken. Geen fusie. 
- collega’s met Master opleiding worden voortaan ook op LB-functie 
ingedeeld.  
- huishoudelijk reglement moet nog worden goedgekeurd door onze MR.  
 

O Agenda-items voor volgende vergadering  
- Huishoudelijk- reglement. 
- Jaarplan 
- schoolgids 
 

O Eerstvolgende vergadering 26 juni 2018 
Etentje als dank voor MR-leden op 11 juni. Uitnodiging volgt nog.  

 
6 Rondvraag en sluiting 

- Jaarplan wordt zo snel als mogelijk via de mail verstuurd naar de MR-leden.  



- Vraag aan directie om de formatie zo snel als mogelijk aan de MR-leden 
door te geven.  
- Op de oproep voor een nieuw MR-lid is geen tegenkandidaat gemeld. 
Daarom wordt Maartje als MR-lid opgevolgd door Chantal Kroeze, die al 
eerder aangegeven heeft de MR te willen versterken.  
- Elk schooljaar is de formatie erg laat bekend. Dat is jammer. Ligt dit aan de 
totale formatie van SKOBOS?  
Aandachtspunt: Volgend schooljaar vanaf december de formatie op de 
agenda plaatsen.  
- De MR-leden zijn niet eensgezind over de communicatie van de 
leerlingverdeling van de huidige groep 7.  
Daarom geven we géén advies aan het MT om hierover te communiceren. 
 

 
Eerstvolgende vergadering: dinsdag 26 juni 
Sluiting: 21.15 uur  
 
Wim Jansen  


