
Notulen MR-vergadering Basisschool De Beerze 
  
Datum:    17-09-2018   
Tijd:      19.30-21.30 uur  
Plaats:  Middelbeers 
 
Aanwezigheid 
Leden OG:    Chantal de Bie 

Nicole Brekelmans  
Lisette Kemperman (voorzitter) 
Mark Nihot (penningmeester) 

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

GMR:   Susan Quirijnen 
Directie:    Henri Kempenaars 
Afwezig:                             Joke van Ham 
Toehoorder:                       Katrien Groenewegen, Maartje Senders, Annette Tenbült (voorzetter OR)
  

 
1 Opening 
-Welkom aan iedereen. Bijzonder welkom aan Chantal op haar eerste vergadering 
als MR lid. 
 
2 Mededelingen 
-Henri spreekt van een goed begin van dit schooljaar. Er is een aantal nieuwe 
leerkrachten begonnen. De nieuwe MT-leden zijn goed gestart. De vakleerkracht 
gym, die aangesteld is vanuit de gelden voor de  werkdrukverlaging, bevalt goed. 
 
-Verder mededelingen in de personele sfeer. 
 
-De kleutergroep in OB loopt verder op tot een grote groep van 41 kinderen. Henri 
geeft aan dat er iemand ingewerkt wordt en dat er na de kerstvakantie een oplossing 
gevonden wordt door het splitsen van groepen. Op welke manier er gesplitst wordt is 
nog niet duidelijk. Er zal met zorg naar gekeken worden. 
 
-Bij de opening van het schooljaar is er aandacht voor groepsvorming. Er wordt aan 
gewerkt aan de hand van Kwink, afsprakenboekje ed. 
 
-De taken van het team zijn duidelijk. Werkgroepen zijn weer opgestart. 
 
-Gymles door vakleerkracht: leerkrachten kunnen zorgtaken oppakken/ gesprekken 
voeren met ouders ed. 
 
-Nascholingsprogramma  o.a. SKOBOS academie. Veel leerkrachten hebben zich al 
ingeschreven. 
 
-Kernconcept is gestart: Energie 2  Wat kun je doen met energie? 
 
3 Notulen 26-06-2018 BS De Beerze 
-Notulen zijn goedgekeurd en vastgesteld. MR oudergeleding heeft soms moeite het 
lezen van notulen op portal. Wanneer een app gedownload wordt lijkt het beter te 
werken. 
 
4 Bespreekpunten met Henri Kempenaars    
-Voorgenomen besluiten MT 
Er zijn geen mededelingen. 
 
-Stand van zaken nieuwbouw 
Nog geen bijzonderheden. Frans gaat er achteraan. Einde van het jaar wordt een 
besluit genomen. Dan wordt het op z’n vroegst in de kadernota van 2019  
meegenomen. 



 
-Inspectierapport 
14 juni is mevr Renalda geweest voor een verificatieonderzoek. Afgelopen 
donderdag heeft zij het rapport toegelicht. 
Ze was onder de indruk van wat ze gezien had. Complimenten aan de Beerze. 
Het structureel monitoren van de Sociale veiligheid was nog een aandachtpunt. 
Komend voorjaar is er weer een meting d.m.v. ‘scholen met succes’. Het ontbreken 
van een echte leerlijn Burgerschap was ook een aandachtspunt. 
 
-Vaststellen jaarwerkplan 
Staat op de portal. We laten het zoals het er nu staat. 
 
-GDPR / AVG 
Volgende week tijdens het DO komt het ter sprake. Er wordt besproken wat wel en  
niet mag. Lisette geeft aan dat er nu geen lijst met naam, adres en telefoonnummers 
meegegeven is aan de kinderen. Ouders moet om toestemming gevraagd worden. 
Als zij toestemmen kan dat wél; het komt de sociale contacten ten goede.  
In groep 8 wordt alleen met een digitale agenda gewerkt. Ouders die informatie ook 
willen volgen zouden het wachtwoord van hun kind moeten krijgen. Om te kunnen 
plannen zou volgens sommige ouders een papieren agenda meer overzicht geven.  
 
-Start groep 8 – kinderen Oostelbeers 
Loopt heel soepel. Eén van de kinderen heeft even wat opstartproblemen gehad; dat 
is weer opgelost. Kinderen mengen zich goed tussen de andere kinderen 
 
-Pestprotocol  
Interne contactpersonen gaan weer een rondje maken langs de klassen. Om zich 
voor te stellen en aan te geven hoe kinderen met hen contact kunnen leggen.. 
 
-Leerlingenraad – rouleren? 
De leerlingen zijn bekend. Leerkrachten van de groepen bepalen of leerlingen 
rouleren of niet.  
 
-Scholing MR – behoefte – mail dd 7/9/18 + 14 november (mail Frans 29/8/18) 
Er zijn mogelijkheden genoeg. Mocht er animo voor zijn dan kun je het aangeven. 
Op 14 november zal een aantal MR leden aanwezig zijn. Marc kan er dan niet 
bij zijn. 
 
-De jeuk op de speelplaats in OB is veroorzaakt de vruchten van een boom die 
overvloediger aanwezig waren door de warme zomer. De haartjes veroorzaakten 
jeuk; het is niet gevaarlijk. Er is door iemand van de gemeente naar gekeken. 
 
 
5 Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars    
-Voorzitterschap MR 
In de  loop van dit schooljaar wil Lisette haar voorzitterstaak neerleggen; liefst zo 
snel mogelijk. Ze stopt dit jaar, omdat haar jongste kind aan het einde van dit 
schooljaar de school verlaat. Nicole geeft aan dat ze ook dit jaar gaat stoppen. Wie 
wil het voorzitterschap overnemen? 
 
-Items vanuit de GMR 
Volgende week is de eerste GMR vergadering. Waarschijnlijk gaat Frans eind 2019  
vertrekken. GMR mag zich buigen over de profielschets die de RVT heeft opgesteld. 
Het inspectierapport zal ook besproken worden. En de vacature van voorzitter. 
 
-Communicatie (vaststellen tekst De Stroom) 
Goede start van het schooljaar. Nieuw MT, nieuwe leerkrachten.. 
 
-Agenda-items voor volgende vergadering  



Schoolondersteuningsprofiel 
huishoudelijk regelement 
nieuwe visie en missie van SKOBOS 
 
-Eerstvolgende vergadering 6 november 
Verder data: 17-12, 29-01, 18-03, 14-05, 17-06 
 
6 Rondvraag en sluiting 
 
Sluiting 20.53 u 
 
Henriëtte van de Wal 


