
Jaarverslag MR  2020-2021 

 

Dit verslag geeft de hoofdlijnen weer van het overleg dat in het schooljaar 2020-2021 heeft 

plaatsgevonden in het kader van de Medezeggenschapsraad van Basisschool De Beerze in Oost- 

en   Middelbeers.  

Het is geschreven ten behoeve van de MR, de ouders, medewerkers en directie van Basisschool De 

Beerze en ten behoeve van (het bestuur van) SKOBOS.   

  

  

Algemeen  

▪ De MR is samengesteld uit afgevaardigden uit de ouder- en leerkrachtgeledingen van 

Basisschool De Beerze.  

Bij aanvang van het vergaderjaar, in september 2020, bestond de MR uit acht 

vertegenwoordigers, vier namens de ouders en vier namens de leerkrachten.  

Oudergeleding:  

Ingrid Welte- Verstappen 

Mark Nihot (penningmeester) 

Chantal de Bie (voorzitter) 

Otto Geling 

   

Leerkrachtgeleding:  

Henriëtte van de Wal (secretaris)  

Bianca Moelans  

Brigitte Mensink- Jutten 

Simone Moors 

 

Bianca Moelans vertegenwoordiger team bij de GMR.  

Susan Quirijnen.  vertegenwoordiger ouders bij de GMR  

  

▪ De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 elf keer vergaderd. Deze vergaderdata zijn 

vastgesteld aan het begin van het schooljaar, resp. aan het begin van het nieuwe kalenderjaar.   

▪ De locatie van de vergaderingen was steeds de locatie in Middelbeers van Basisschool De 

Beerze. Er is regelmatig online vergaderd vanwege Covid. 

▪ De MR vergaderingen hadden een openbaar - en een niet-openbaar gedeelte.  Bij vrijwel 

iedere vergadering waren bij het openbare gedeelte toehoorders aanwezig  

▪ Van iedere vergadering zijn notulen opgesteld. De voorlopige notulen worden op de Portal 

geplaatst. MR-leden en directeur kunnen opmerkingen aangegeven. De definitief vastgestelde 

notulen worden geplaatst op de website van de school. Op deze manier vindt terugkoppeling 

plaats naar ouders en medewerkers.  

▪ De MR-vergadering werd tijdens het vergaderjaar voorgezeten door Chantal de Bie en Mark 

Nihot, beiden van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Vanaf oktober hebben 

Chantal de Bie en Ingrid Welte de voorzitterstaak samen op zich genomen. Het secretariaat 

werd gevoerd door Henriëtte van de Wal, afkomstig uit de personeelsgeleding van de 

medezeggenschapsraad.  

  

Werkwijze  

  

• Wat is de Medezeggenschapsraad (hierna genoemd MR)  

De MR geeft ouders en leerkrachten de mogelijkheid mee te denken, mee te praten en op 

sommige punten ook mee te beslissen over belangrijke schoolzaken. Daarmee kunnen ouders 

en leerkrachten invloed hebben op wat er op school gebeurt. De taken en 

verantwoordelijkheden van de MR zijn bij wet (Wet Medezeggenschap op Scholen, afkorting: 

WMO) geregeld en vastgelegd in het Medenzeggenschapsreglement en het 

Medezeggenschapsstatuut.  

  



• Wijze van werken  

De MR vergadert (naar behoefte), gemiddeld eens per 6/10 weken. De vergaderingen worden 

voorbereid door voorzitter en de directie. In de MR overleggen leden met elkaar en met de 

directie en over belangrijke schoolzaken, zoals de besteding van geld, het schoolplan, 

formatieplan en de schoolgids.  

Door de MR zijn twee vertegenwoordigers gekozen in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zitten vertegenwoordigers van de 5 scholen, 

vallend onder het schoolbestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en 

Spoordonk (SKOBOS). In de GMR worden de zaken geregeld die voor alle scholen gelijk 

moeten zijn.  

 

1. Rooster van aantreden en zittingstermijnen  

Voorheen hadden leden van de MR zitting voor een periode van twee jaar. Dit is vanaf 

schooljaar 2012-2013 veranderd in een periode van 3 jaar.   

Afhankelijk van het verlopen van de zittingsperiode treden de leden af of stellen zich 

herkiesbaar.   

                 Oudergeleding:  

Ingrid Welte- Verstappen                                       MR-lid sinds september 2019 

Chantal de Bie (voorzitter)                           MR-lid sinds september 2018                                                                                        

Otto Geling                                            MR-lid sinds september 2019 

                                                                                       (tot april 2021) 

Mark Nihot   (penningmeester)                              MR-lid sinds november 2015  

Inge van den Broek      MR-lid sinds mei 2021 

  

                 Leerkrachtgeleding:  

Henriëtte van de Wal  (secretaris)                                MR-lid sinds september 2011  

Bianca Moelans                                                        MR-lid sinds september 2014  

                                                                                 GMR sinds september 2012.  

Simone Moors   MR-lid sinds september 2019  

Brigitte Mensink-Jutten   MR-lid sinds september 2020 

 

2 Behandelde onderwerpen  

  

De behandelde onderwerpen zijn onderverdeeld in de volgende beleidsterreinen: algemeen, 

onderwijs, personeel, ouder-kind zaken, financiën, strategisch beleid en scholing.  

  

  

2.1 Algemeen 

 

• Kennismaking met Liesbeth van den Berg- Hardenbol als nieuwe voorzitter van CVB 

SKOBOS. 

• Kennismaking met Lotte Smolders, manager Kinderopvang Samenwijs. 

• Vakantierooster 2021-2022 is goedgekeurd. Studiedagen zijn gepland. 

• Gymzaal en kleedkamers en speelzaalvloer MB zijn aangepakt. 

• BRON loopt alle scholen van SKOBOS langs en stelt onderhoudsplan op. Electra wordt 

gecontroleerd volgens NEN-normen. 

• School Ondersteunings Profiel nog in oude format geplaatst. Komt een nieuw format vanuit 

Commissie Passend Onderwijs. 

• Leerlingenaantallen worden besproken. 

• Formatie 2021-2022 wordt besproken. PMR stemt in met voorstel MT. 

• Nadat het College in een besluitvormende vergadering besloten heeft de ontwikkeling van een 

IKC op de Klep niet mee te nemen in de begroting is er overleg geweest tussen CVB en 

gemeente. Liesbeth heeft middels een brief gereageerd op de inhoud van de 

raadsinformatiebrief. Daarna is er contact geweest met de intentieondertekenaars . 



• Liesbeth heeft met het team gesproken over ‘Hoe nu verder?’ De optie voor de Klep blijft 

open; de intentieverklaring ligt er nog. In het visiedocument staat dat er gestreefd wordt naar 

één locatie. 

• Een werkgroep gaat kijken naar de verschillende scenario’s. Er wordt een tijdspad 

afgesproken om team, MR, ouders en steakholders te informeren. 

• 4 scenario’s: 1) één KC op de Klep, 2) één KC op locatie MB, 3) twee Kindcentra; in MB en 

OB, 4) situatie zoals die nu is. 

• SKOBOS heeft een procesbegeleider ingehuurd: Christon van Vught.  

• Na terugkoppeling dialoogsessies heeft Liesbeth van den Berg een projectplan opgesteld 

waarin door werkgroepen wordt gewerkt aan verdiepingsonderzoek.: 

kindcentrumontwikkeling/ kwaliteit van onderwijs/ verkeersveiligheid/ leerlingenaantallen. 

• MR heeft ingekomen vragen van ouders beantwoord t.a.v. het voorgenomen besluit van 

SKOBOS, de groepsverdeling, de werkwijze van de MR, het inspreekrecht. 

• Er is op verschillende momenten en op verschillende manieren gesproken door MR en ouders 

n.a.v. het voorgenomen besluit vanuit SKOBOS om vanaf schooljaar 2022-2023 iedereen op 

locatie MB te huisvesten. MR heeft hier een adviserende rol; zij neemt geen besluit.  

• Eén van de leden van de OMR heeft tijdens de vergadering van 26-01-2021 een verklaring 

afgegeven. 

• Op 28 januari is er een online info-avond voor ouders geweest vanuit SKOBOS en school. Op 

10 februari hebben ouders online de gelegenheid om hun standpunt toe te lichten bij de MR. 

MR neemt deze inbreng mee richting het advies dat ze geven aan SKOBOS t.a.v. het 

voorgenomen besluit.  

• De MR heeft een mediation traject gevolgd. 

• Otto Geling heeft tussentijds zijn zitting in de MR neergelegd. Vacature wordt m.i.v. mei 

ingevuld door Inge van den broek 

• Mark Nihot en Chantal de Bie gaan aan het einde van het jaar de MR verlaten. Ook hier zijn 

vacatures voor uitgezet. 

• Susan Quirijnen neemt afscheid bij de GMR. Vacature uitgezet  

• Strategisch beleid SKOBOS ‘Kindcentrumontwikkeling’: De Beerze zit in fase 1.Er worden 

organisatorisch zaken opgepakt; inhoudelijk nog niet zover. 

• De Lokaal Educatieve Agenda is weer op de agenda gezet, nadat dat jaren niet gebeurd was. 

• Personeel onderbouw de Beerze en Samenwijs oriënteren zich op een kindvolgsysteem met 

een doorlopende lijn van 0-12. Er zijn 2 presentaties gevolgd tijdens een studiedag. 

• Henri Kempenaars (directeur) geeft aan dat hij gaat stoppen Er wordt een sollicitatieprocedure 

opgestart voor de vacature van directeur op de Beerze. Chantal heeft zitting in de BAC. 

Nieuwe directeur: Dana Wellens begint per 1 juli 2021. 

•  

 

2.2        Onderwijs     

• Onderwerp op studiedagen: Kindgesprekken o.l.v. ‘Onderwijs maak je samen’ en 

‘Kindcentrumontwikkeleing o.l.v. Kompas 013 ’s Hertogenbosch. 

• Er is een stuurgroep ‘Kindcentrumontwikkeling’ geformeerd. Dorien Stolwijk (kompas 013) 

sluit aan. 

• Groepen van OB naar MB verantwoordelijkheid van directie.  

• Door Covid is onderwijs op afstand een steeds terugkerend punt op de agenda. Kinderen 

krijgen allemaal een eigen email-adres en werken via Basispoort. Instructie en taakbrief online 

en verwerking via meegegeven pakketjes. 

• Evaluatie lockdown komt ter sprake. Ouders ervaren het als extra belasting en geven de 

voorkeur aan online les in kleinere groepjes. Leerkrachten stoeien met de tijd: inbelmomenten, 

online lesgeven en opvang mee bemannen. Er wordt gezocht naar oplossingen. 

• SKOBOS heeft e-mail adres geopend waarop ouders ideeën kwijt kunnen. 

• Door Covid gaan uitstapjes niet door. Sportdag in aangepaste vorm; klassen in eigen bubbel. 

• Corona-ventilatie: tijdens pauzes wordt goed geventileerd in de lokalen. 

• Oudergesprekken in februari worden gehouden via Teams. De gesprekken worden gepland via 

‘schoolgesprek’. Cito-resultaten niet beschikbaar; toetsen worden in maart afgenomen. 



• Kinderen van ouders met ‘cruciale beroepen’ worden opgevangen door leerkrachten en 

studenten. 

• Vanaf april kunnen leerkrachten zich 2 keer per week gebruik maken van een zelftest. 

• Er worden extra subsidiegelden vrijgemaakt voor ‘extra handen in de klas’ voor de periode 

van januari-juli 2021. 

• Nationaal Programma Onderwijs: om achterstanden opgelopen door Corona crisis weg te 

werken. Plan indienen in mei/ juni. Start uitvoering : september. Vakleerkracht muziek, 

vakleerkracht gym (uitbreiden) en aanschaf methode ‘Bouw’. MR-leden gaan akkoord met het 

proces en het plan. 

• Voornemen om vanaf 2021 geen algemene info-avonden meer te laten plaatsvinden. Er 

worden ‘start-gesprekken’ gehouden en algemene info wordt op een andere manier gedeeld 

met ouders. ‘Voortgangs-gesprekken’ vervallen dan. De ‘voortgangsrapportage’ blijft. 

• Schooljaar 2021-2022: ‘ouder-kind-gesprekken’ in groep (5)6, 7 en 8. 

• Nieuwe methode voor voortgezet lezen ‘Karakter’ wordt in januari opgestart voor de groepen 

4 t/m 8. Nieuwe rekenmethode ‘Wereld in Getallen 5’ wordt ingevoerd vanaf schooljaar 2021-

2022 voor de groepen 3 t/m 6.  

• Er wordt gesproken over de kernvakken al dan niet i.c.m. kernconcepten.  

• Bovenschoolse plusklas: Leerkrachten kunnen leerlingen aandragen bij IB. 

• Adviesgesprekken groep 8 hebben plaatsgevonden. 

• Kwaliteitsmonitoring: CVB brengt bezoek aan school en heeft gesprek met directeur de 

Beerze en manager Samenwijs m.b.t. Kindcentrumontwikkeling. 

• Leerling-tevredenheidslijst afgenomen. Resultaat teruggekoppeld aan MR. 

• Het werken met Kernconcepten wordt wat gewijzigd. Groepen 5 t/m 8 gaan werken met de 

methode ‘Blink’.  De groepen 3-4 met  de methode ‘zaken’ die aansluit bij VLL. En groep 1-2 

met thema’s uit Kleuterplein en Kleuteruniversiteit. 

• Schoolgids en Stroom Extra zijn besproken. 

 

2.3        Personeel  

• Formatie 2021-2022 aan de hand van leerlingaantallen besproken. PMR heeft ermee 

ingestemd. 

• PMR geeft na gevraagde verduidelijking instemming werkverdelingsplan. 

• Door Covid soms problemen met de bezetting van de groepen. In directie overleg op 

SKOBOS niveau wordt er beleid op gemaakt. 

• Uitkomst RI&E: één van de grootste werkdrukveroorzakers voor het personeel is de 

surveillance tussen de middag. Werkdrukgelden worden hier gedeeltelijk voor ingezet. 

(vergoeding ouders die komen surveilleren) 

• SKOBOS zet cyclus op: functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en 

ontwikkelgesprekken. Schooljaar 2021-2022: ontwikkelgesprekken. 

• Personeel is d.m.v. een online Roadshow door Liesbeth van den Berg en Stance Peeters op de 

hoogte gebracht van de regels rondom AVG. Personeel heeft ‘Belofte van 

zorgvuldigheid’ondertekend. 

2.4       Ouder/kind zaken  

• In groep 7 en 8 hebben ouder-kind-gesprekken plaatsgevonden.  

• In alle groepen voeren leerkrachten kind-gesprekken. 

• Leerlingenraad komt regelmatig terug als punt op de agenda. 

• Algemene info-avonden zijn op een andere manier ingevuld; is positief ervaren. 

• Info-avond ‘zindelijkheidsproblemen’ heeft plaatsgevonden. 

• SKOBOS inventariseert hoe op de verschillende scholen wordt omgegaan met de vrijwillige 

ouderbijdrage. 

 

2.5       Financiën  

• Begroting en financieel jaarverslag ligt bij RVT.    

  

2.6      Strategisch beleid  

• Schoolplan 2019-2023 akkoord bevonden door team en MR. 



• Jaarplan 2020-2021 is definitief vastgesteld. 

 

2.7      Scholing  

• Aanbod SKOBOS academie: meerdere workshops worden bezocht door leerkrachten. 

• Er wordt gekeken of er een scholing is voor de (P)MR t.a.v. het werkverdelingsplan. 

  

 

Chantal de Bie, Ingrid Welte, Henriëtte van de Wal  

Voorzitter MR Basisschool De Beerze, Secretaris Basisschool De Beerze   

 

 

 

 


