
Notulen MR-vergadering Basisschool De Beerze 
  
Datum:    30-01-2018  
Tijd:      19.30-21.30 uur  
Plaats:  Middelbeers 
 
Aanwezigheid 

Leden OG:    Lisette Kemperman (voorzitter) 
Mark Nihot (penningmeester)  
Nicole Brekelmans 

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

Directie:    Henri Kempenaars 
Afwezig:   Maartje van den Hout 
                                           Joke van Ham 
                                           Susan Quirijnen (GMR) 
Toehoorder:                       Angelique Smolders (OR) 

 
1.Opening 

 Welkom allemaal. Afmelding van Karin Kruithof en Maartje Senders (als 
toehoorder) 

 Frans Bruinsma sluit volgende vergadering aan. 
 
2.Mededelingen 

 Binnen SKOBOS is afgesproken om de digitale eindtoets van CITO af te 
nemen. Er zal geoefend worden met een oefenversie. 

 Startactiviteit Groei en Leven heeft gisteren plaats gevonden. Schoolbreed 
geopend.  

 Mededelingen in personele sfeer. Weinig ziektevervangingen nodig gehad. 

 Bezoek burgemeester aan school was erg leuk. Rondleiding, uitleg 
Kernconcepten, fusietraject besproken en kinderen uit OB die in MB in groep 
8 zitten hebben met haar gesproken. De burgemeester heeft zelf foto’s 
gemaakt voor in een eigen logboek. 

 Aantal mensen binnen het team zijn bezig met ‘projectmanagement'. Marja 
heeft een plan gemaakt voor een make-over van de kleuterspeelplaats in MB. 
Binnenkort wordt een start gemaakt met de uitvoering m.b.v. een groep 
ouders. In het najaar zal een plan gemaakt worden voor de speelplaats in 
OB.  

 Er is een brief van een ouder binnen gekomen. Zie verder onder punt 4. 

 Maartje heeft een punt aangegeven: Is er beleid op het al dan niet buiten 
spelen bij extreme weersomstandigheden? Er is geen beleid; dat is ook lastig 
te maken. Ter plekke een juiste inschatting maken en een verantwoorde 
beslissing nemen. 

 
3.Notulen 12-12-2017 BS De Beerze 
            De notulen zijn goedgekeurd. Ze zijn geplaatst op de site. 
 
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars    

 Voorgenomen besluiten MT 
      Geen echte besluiten. Verder gegaan met handboekstukken. Planning 
      en inhoud van studiemiddag van woensdag 7 februari a.s. bepaald. 

 Nieuwbouw – stand van zaken 
Roy Cornelissen van Accent Adviseurs is als projectleider aangesteld voor 
het opstellen van een projectplan in 2018. SKOBOS en gemeente dragen 
samen de kosten. 

 Fusieplannen SKOBOS 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 

 Voortgang werkgroep Engels en taal. 
Er zijn 3 methodes voor Engels aangevraagd. Deze rouleren momenteel 
binnen de werkgroep. Er zullen 2 methodes uitgeprobeerd gaan worden. 



Uiteindelijk zal er één gekozen worden. Nog niet duidelijk of er gekozen gaat 
worden voor een methode van 1 t/m 8 of een methode die start vanaf groep 
5.  
Voor taal gaan ‘Taal actief’ en ‘Staal’ uitgeprobeerd worden. 

 Beleid toelating/plaatsing kinderen  - ihb groep 8 in 2018-2019 / Prognose 
leerlingenaantallen – Overzicht kinderen uit OB in MB op school en vv 
Henri en Ruud hebben regelmatig geëvalueerd met kinderen uit OB die nu in 
MB in groep 8 zitten. Stance Peeters zal samen met Henri een brief opstellen 
om de ouders van deze kinderen naar hun ervaringen te vragen. 
De leerlingen aantallen voor het begin van volgend jaar worden vergeleken. 
Welke reden zou er ten grondslag kunnen liggen aan de eventuele 
verplaatsing van groep 7 lln naar MB. Formatie is de belangrijkste reden. 
Daarnaast het voordeel van homogene groepen 8. 
MR-leden gaan meedenken over de formatie. Ideeën kunnen doorgegeven 
worden aan Henri. Op 13 maart zijn de aanmeldingsdagen. Daarna is er meer 
zicht op aantallen gedurende het jaar.  
Volgende vergadering komt het terug op de agenda. 
Plaatsing van kinderen wordt nog aangekaart. Kinderen uit OB die 
momenteel in MB zitten of andersom. Henri legt uit hoe deze keuzes gemaakt 
zijn. 

 Oudermeedenkavond 
Werkgroep Sociale Vaardigheden gaat aan de slag met de opmerkingen 
rondom ‘spelgedrag’. Kwink wordt erop ingezet. Afspraken boekje wordt 
herzien en positiever opgesteld. Spelgedrag wordt positief benaderd.  
Tijdens een bouwvergadering heeft een intervisiegesprek plaatsgevonden 
m.b.t. het speelgedrag van kinderen op de speelplaats. Is een agendapunt 
voor de komende bouwvergadering.  

 Brief van ouder die aangaf dat er vaak beroep wordt gedaan op ouders. Kan 
de school niet meer de school in halen?? OR en MR zetten gezamenlijk een 
stukje in de Stroom waarin de ouderhulp nog eens onder de aandacht wordt 
gebracht. Er wordt een beroep gedaan op álle ouders, om hun steentje bij te 
dragen. 

 Beleid beveiliging en verwerking persoonsgegevens 
Dit is een speerpunt van SKOBOS. Er kan in de digitale wereld snel iets mis 
gaan. De wet is ontzettend aangescherpt. Er zal veel veranderen in de 
toekomst. Ratho gaat SKOBOS hierin begeleiden 

 Vakantierooster 2018/2019 
Staat in de Stroom. Studiedag van SKOBOS zóu nog kunnen veranderen. 
Wordt tijdig gecommuniceerd. Vakanties lopen synchroon met middelbaar 
onderwijs in de regio. 

 Verkeerssituatie Oostelbeers 
Herman Slecht (secretaris Dorpsraad)  heeft Henri benaderd. Er komen 
verkeerslichten bij de splitsing Andreasstraat/ Kerkstraat. De verkeerslichten 
die er nu staan verdwijnen dan. Er komt een VRI. Henri is gevraagd wat zijn 
idee hieromtrent is.  

5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars    

 Items vanuit de GMR 
Er is nog geen kandidaat gevonden voor de Raad van Toezicht. Eventuele 
kandidaten graag melden bij Bianca. 
Er komt binnenkort weer een avond over Passend Onderwijs waarbij ook MR-
en uitgenodigd worden. Wendy Robben praat ‘ons’ bij. 
Er wordt een kandidaat (ouder) gezocht voor de OPR; vanuit SKOBOS één 
ouder. 
Er wordt gewerkt aan nieuwe statuten en reglementen.  

 Communicatie (vaststellen tekst De Stroom) 
Lisette stuurt een concept stukje voor in de Stroom naar Angelique van OR. 
Na goedkeuring kan het geplaatst worden. 

 Agenda-items voor volgende vergadering  
- Voortgang werkgroep  Engels 



- Toelating / plaatsing kinderen en verdeling groepen. 
- Oudermeedenkavond 
- Statuten en regelementen GMR 

 Eerstvolgende vergadering 5 maart 
 
6.Rondvraag en sluiting 

 Bianca: De brief van de ouder die via Susanne ingebracht is, is niet via de 
juiste weg binnen gekomen.  

 Sluiting 21.45u 
Henriëtte van de Wal 


