NOTULEN MR-vergadering Basisschool De Beerze
Datum:
Tijd:
Plaats:
Aanwezigheid
Leden OG:

29-01-2019
19.30-21.30 uur
Middelbeers

Mark Nihot (penningmeester)
Nicole Brekelmans (komt iets later)
Lisette Kemperman
Chantal de Bie (voorzitter)

Leden PG:

Henriëtte van de Wal (secretaris)
Joke van Ham

GMR:

Susan Quirijnen

Directie:

Henri Kempenaars

Afwezig:

Wim Jansen
Bianca Moelans
Maartje Senders
Inge Nouwens

Toehoorder:

1 Opening
-Welkom aan iedereen door Chantal als nieuwe voorzitter. Joke heeft de agenda niet
ontvangen. Haar naam wordt weer toegevoegd aan de mailinglist.
2 Mededelingen
-Mededelingen in de personele sfeer.
-Splitsing van de kleutergroep in Oostelbeers per 4 februari. CH neemt de tweede groep
onder haar hoede.
-Begroting is goedgekeurd door de RVT.
-Korein en de KC die met Korein samenwerken gaan het kindvolgsysteem ‘Looqin’ van 0 tot
13 jaar invoeren. Het zou fijn zijn als SKOBOS één systeem heeft. Dat zal niet zomaar gaan.
Samenwijs gebruikt Parnassys en Connect (0 tot 4 jaar). We zoeken als ‘De Beerze’ naar
een manier om de doorgaande lijn van 0 tot 13 goed te volgen.
Er wordt bij de instroom van nieuwe kleuters overleg gevoerd door de gedragsspecialist met
Samenwijs om te zorgen voor een ‘warme overdracht’.
Marc vraagt zich af of het mogelijk zou zijn dat De Beerze ook aangesloten zou gaan worden
bij Korein? Voordat er een onderzoek wordt gedaan naar systemen?
-Visie/ missie SKOBOS. Er komen panelen op elke school waarop de kernwaarden van
SKOBOS vermeld staan. Door foto’s van jonge dieren wordt de groei die we kinderen willen
bieden uitgedrukt.
3 Notulen 17 december 2018 BS De Beerze
De notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. Met dank aan Wim.
4 Bespreekpunten met Henri Kempenaars
-Voorgenomen besluiten MT
Geen besluiten.
-Nieuwbouw – stand van zaken; opiniërende raadsvergadering 15-01
De 3 grootste partijen staan positief tegenover het verlenen van budget voor verder
onderzoek naar de mogelijkheid van een IKC bij de Klep en de financiële haalbaarheid. Dat
is een meerderheid. De andere 3 partijen hebben nog hun bedenkingen, Niet t.a.v. de komst
van een KC, maar wel m.b.t. de financiën. Er wordt in februari een intentie afgegeven om
onderzoek te doen en ontwerpen te maken. In november 2019 wordt er een definitief besluit
door de gemeente genomen. Er worden 2 opties bekeken: IKC bij de Klep en een IKC in de

school in MB.
Wordt vervolgd.
-Leerlingenaantallen 2019/2020
Nu hadden we in totaal 404 leerlingen op 1 oktober 2018 en er stromen nog er 12 in Mb en
12 in OB in gedurende dit schooljaar. We hopen volgend schooljaar het aantal groepen te
kunnen behouden. Op 19 maart is de inschrijvingsdatum. Hopelijk worden er nogal wat
kinderen aangemeld.
In Oostelbeers gaan we ons oriënteren op een kleutergroep en een combinatie 2-3.
Groep 8 van OB naar MB geeft rust; bij leerlingen en ouders.
-Oudermeedenkavond; speelgedrag/beleid schoolplein
Mail van een ouder uit OB gericht aan MR-lid. Er zou een incident op de speelplaats zijn
voorgevallen terwijl er geen toezicht zou zijn geweest. Henri heeft navraag gedaan en
concludeert dat er wel een surveillant aanwezig was.
Leerkrachten ervaren het surveilleren als werkdruk. Er wordt gekeken naar een oplossing
door de werkgroep ‘werkdrukverlaging’..
-Telefoontje van een ouder uit OB aan MR-lid m.b.t. een voorval bij het lopen van school
naar de bus voor de gymles. Henri is op de hoogte. Er is aandacht voor vanuit de school.
Nadat de leerkracht met de betreffende kinderen en de ouder heeft gesproken is er meer
duidelijkheid gekomen.
-Beleid beveiliging en verwerking persoonsgegevens
Stance heeft een 5-tal documenten opgesteld. Die zullen ter goedkeuring aan de directies
worden voorgelegd. Punt blijft op de agenda staan.
-Engels (Marc brengt dit punt in)
Wordt de methode Engels nog geëvalueerd?
Dat gebeurt zeker; zoals bij elke nieuwe methode. Tot nu komen er positieve reacties vanuit
het team.
Marc geeft aan dat er werkboeken voor proefwerk mee naar huis komen die niet
gecorrigeerd zijn door de leerkracht; het wordt klassikaal nagekeken of kinderen kijken zelf
na met een antwoordblad. Naar mate de kinderen in een hogere groep zitten hebben ze zelf
verantwoordelijkheid. Zelf nakijken en góed overnemen. Dat is ook een leerproces.
Voor verschillende proefwerken krijgen leerlingen de juiste kopieën mee naar huis om te
leren.

5 Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars
-Items vanuit de GMR
De unilocatie is besproken
De procedure om een nieuwe bestuurder aan te stellen is in volle gang. Het is een heel
zorgvuldig traject. Veel sollicitaties. Er zijn al gesprekken geweest. Hij/ zij zal starten in
september.
Vakantierooster is besproken.
-Jaarverslag MR
Henriëtte zal er mee aan de slag gaan.
-Communicatie (vaststellen tekst De Stroom)
Visie/ missie
MR aanwezig geweest bij opiniërende raadsvergadering m.b.t. het IKC .
-Agenda-items voor volgende vergadering
Nieuwbouw
AVG
-Eerstvolgende vergadering maandag 18 maart
6 Rondvraag en sluiting
Marc: Moeten we als MR iets t.a.v. AVG?

Dat is een GMR aangelegenheid. Op praktische punten kan de MR er zeker hun kritische
blik op werpen.
Sluiting 21.20u
Henriëtte

