Notulen MR-vergadering Basisschool De Beerze

Datum
Tijd
Plaats

: 28 oktober 2019
: 19.30-21.30
: Middelbeers

Aanwezigheid
Leden OG:

Leden PG:

Mark Nihot (penningmeester)
Otto Geling
Ingrid Welte-Verstappen
Chantal de Bie (voorzitter)
Bianca Moelans (GMR)
Henriette van de Wal (secretaris)
Wim Jansen
Simone Moors

GMR:
Afwezig:
Toehoorder:

:

Susan Quirijnen
Linda Olzheim, Katrien Groenewegen en Maartje Senders

1.Opening
 Welkom aan iedereen op de tweede vergadering van dit schooljaar.
2. Mededelingen
 De leerlingenraad is zowel in Middelbeers als in Oostelbeers weer opgestart. Op beide
locaties is het een enthousiast clubje kinderen.
 Doubleren op school. Er is een document opgenomen in het handboek voor
leerkrachten waarin de procedure bij doubleren staat vermeld. Er komt een verwijzing
in de schoolgids.
 Bij het tevredenheidsonderzoek ‘Scholen met succes’ voor kinderen komt naar voren
dat taal, rekenen en Engels als minder ‘leuk’ ervaren worden. In de bovenbouw wordt
gekeken wat daaraan ten grondslag ligt. Een reden zou kunnen zijn dat de nieuwe
taalmethode qua niveau hoger is dan de methode hiervoor. Leerkrachten gaan met
kinderen in gesprek.
 Wim is deze week 40 jaar in dienst bij Bs St Willibrordus en later Bs De Beerze. Er
wordt op donderdag een feestelijk dag voor hem verzorgd met zijn klas.
 Groep 6 Mb en 6/7 Ob gaan dit jaar (weer) naar het Rijksmuseum.
 Op woensdag 6 november wordt niet gestaakt op Bs De Beerze.
 Directeuren krijgen een uitleg van een begrotingsprogramma ‘Cogix”. Voor het einde
van het jaar zal de begroting klaar moeten zijn.
3.Notulen 17 september 2019 BS De Beerze
 Notulen zijn definitief.
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars
 Voorgenomen besluiten MT
Er zijn geen voorgenomen besluiten.
 IKC - onderhoud gebouwen
Dinsdag 30 oktober om 18.00 u is er een gemeenteraadsvergadering m.b.t. begroting
2020, waarin de financiën besproken worden rondom het IKC. De mensen die de
intentieverklaring hebben ondertekend hebben een gesprek met de wethouder gehad.
Er zou geld gereserveerd kunnen worden om op lange termijn een IKC te
verwezenlijken. Ad van Gestel heeft een herberekening gedaan waar een ander
financieel beeld uit naar voren kwam.
 Studiereis

Gwenn en Frank delen de indrukken en inspiratie die opgedaan zijn tijdens de
studiereis in New York.
AVG
Het team rondom privacyregeling komt volgende week bij elkaar met een externe.
Ouders van de kinderen van groep 6 in Oostelbeers hebben een vraag t.a.v. het al of
niet naar Middelbeers gaan voor groep 7 (kleine groep). Er moet een concrete vraag
geformuleerd worden. Dan kan het op de agenda gezet worden.
De afspraak dat groep 7 uit Oostelbeers groep 8 afmaakt in Middelbeers is vastgelegd.
MR wil pro-actief over nadenken over de formatie a.h.v. leerlingaantallen en vragen
vanuit ouders.




5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars
 Items vanuit GMR
- Werkgroepen binnen SKOBOS zijn aan de orde gekomen. De taken van de
verschillende werkgroepen zijn besproken.
- Het IKC is ter sprake gekomen. Zoals Henri verteld heeft is de groep van
ondertekenaars in gesprek geweest met de verschillende fracties.
- SKOBOS competenties zijn vertaald naar leerkracht-gedrag. Dat wordt
meegenomen in de gesprekkencyclus.
- Voortgangsreportage is bekeken. De doelen worden geëvalueerd.
- Nieuwe bestuurder kijkt kritisch en heeft frisse ideeën.
- Visie van de GMR. Er worden twee doelen per jaar centraal gesteld.
Communicatie is een belangrijk item.
De GMR heeft aangegeven dat ze graag meegenomen wordt vanaf het begin bij
nieuwe trajecten.
- Leerlingenaantal op SKOBOS niveau is 40 leerlingen terug gegaan op de teldatum
van 1 oktober.


Visie MR
- Communicatie zou op school-ouder niveau
verstrekt moeten worden.



Scholing MR
- Bianca vraagt het nog even na.



Communicatie Stroom
- Studiereis



Agenda items volgende vergadering
- Visie MR: communicatie
- Formatie
- IKC
Eerstvolgende vergadering 17 december 2019



helderder moeten zijn en tijdig

6.Rondvraag
-

MR app groep is nog actief. De nieuwe mensen zijn toegevoegd.
Er schijnt een nieuwe golf krentenbaard aan te komen. Chantal zal Henri verzoeken
om een klein berichtje in de Stroom te zetten als er een besmettelijke ziekte heerst.

Sluiting 22.02 uur
Henriëtte

