
NOTULEN extra MR vergadering BS DE BEERZE   
Datum: 7 april 2021    
Tijd:      20.00 - 21.30    
Plaats:  Teams   
   
Aanwezig  
Leden OG:  Mark Nihot (voorzitter)   
                     Ingrid Welte   
                     Chantal de Bie   
                        
Leden PG:   Bianca Moelans (GMR)   
                     Henriette van de Wal (secretaris)   
                     Brigitte Mensink-Jutten    
  
Directie:     Henri Kempenaars  
   
GMR:          Susan Quirijnen    
   
Afwezig:     Simone Moors  
   
Toehoorder  
Ouders:            Monique Bruininx, Maartje Senders, Marc Olzheim, Maarten Smits, Wendy Colsters  
Leerkrachten: Mariëlle van Loon, Marja van den Bors, Wim Jansen, Irene Hems, Teun van Korven,      
                          Suzanne van den Broek, Wiep  Kroot  
  
1.Opening  
-Mark opent de vergadering en heet iedereen welkom bij deze extra ingelaste MR-vergadering. 
Extra ingelast voor de volgende 3 agendapunten.  

• Vacatures kenbaar maken   
• Formaliseren van de formatie schooljaar 2021/2022   
• Behandelen binnengekomen vragen   

   
 2.Mededelingen  
Notulen van de vorige vergadering.  
Notulen worden goedgekeurd en worden op de website geplaatst.  
Mededelingen vanuit Henri  
- Op donderdag 8 april krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 de resultaten van de Cito 
toetsen mee naar huis. In een begeleidende brief staat dat de toetsen in maart zijn 
afgenomen; later dan normaal omdat we in een lockdown hebben gezeten. De toetsen zijn 
redelijk goed gemaakt, met uitzondering van begrijpend lezen. De resultaten van de 
Citotoetsen zijn omgezet in trendanalyses. Leerkrachten hebben ook een eigen analyse 
gemaakt en stellen van daar uit een plan van aanpak op.  
-Vanaf half april zullen er sneltesten aanwezig zijn op school. Dit wordt volgende week 
besproken in GMR. Personeel en medewerkers van opvang kunnen zich 2 x per week testen. 
Op basis van vrijwilligheid en in vertrouwelijkheid. Bij een positieve uitslag moet er alsnog 
getest worden bij de GGD.   
Als ouders positief zijn blijven de kinderen thuis in quarantaine. Dit heeft nog geen 
consequenties voor de school gehad. Er hoefden geen nieuwe groepen in quarantaine.   



-Er heeft deze week een extra SKOBOS directie-overleg plaats gevonden. Er worden extra 
subsidiegelden vrijgemaakt voor ‘extra handen in de klas’; voor de periode van 1 januari tot 
1 juli van dit schooljaar. Op korte termijn wordt gekeken binnen welke kaders deze gelden 
kunnen worden besteed. Extra handen in de klas en wellicht materialen om kinderen die bv 
problemen met lezen hebben te kunnen helpen. Susan geeft de mogelijkheid aan om 
mensen vanuit de bibliotheek in te zetten voor ondersteuning bij het begrijpend lezen.  
Er komt zeer waarschijnlijk ook nog structureel extra geld vanuit de overheid voor 2.5 jaar. 
Daarmee zou je extra mensen kunnen benoemen. Personeel vinden zal een uitdaging zijn. 
Het is even afwachten wat precies de richtlijnen zijn.  
3. Formaliseren van de formatie schooljaar 2021/2022  
De formatie schooljaar 2021/2022 is in de vorige vergadering besproken. Daar is per abuis 
niet volgens het juiste proces goedkeuring gegeven door de PMR.  De aanwezige leden van 
de personeelsgeleding geven in deze vergadering instemming.  Het personeelslid dat niet 
aanwezig is heeft vooraf instemming gegeven aan de directeur.  
4. Vacatures kenbaar maken  
Ieder jaar wordt gekeken naar een mogelijke herverkiezing van de zittende MR-leden.  
Tussentijds heeft Otto Geling per direct zijn zitting in de MR neergelegd en heeft 
nu dus geen zitting meer in de MR.  
Er is een vacature uitgezet, bij voorkeur voor een MR-lid (ouder) uit Oostelbeers. De periode 
is nog niet gesloten. Alle ouders mogen reageren.  
Alle MR-leden hebben in principe een zitting van 3 jaar en zijn dan verkiesbaar/ niet 
herkiesbaar.  
We hanteren een verkiezingskalender. Chantal de Bie en Mark Nihot zijn aan het einde van 
hun zittingsperiode. Chantal zal na 3 jaar en Mark na 6 jaar het stokje overdragen aan een 
ander die zich betrokken voelt bij de organisatie van de school. Er zijn dus vanaf het 
schooljaar 2021/2022  twee vacatures binnen de MR. Deze vacatures zullen op een later 
tijdstip worden geplaatst in de Stroom.  
Ook binnen de GMR ontstaat een vacature voor een ouder vanuit Bs De Beerze omdat 
Susan Quirijnen aan het einde van het schooljaar haar lidmaatschap beëindigt. Donderdag 
komt er een vacature voor de GMR in de Stroom.  
Susan legt kort uit wat zitting hebben in de GMR inhoudt. De GMR vergadert ongeveer 6 
keer per jaar in Oirschot. Er vindt overleg plaats met CvB en ouders/ leerkrachten van 
de andere scholen binnen SKOBOS. Er kan gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden 
aan de bestuurder. Soms sluit ook de RVT aan.  
  
5. Beantwoorden binnengekomen vragen  
De voorzitter geeft Marc Olzheim de gelegenheid om de vragen die hij in een mail aan de MR gesteld 
heeft toe te lichten. Marc Olzheim geeft aan dat hij de vragen gesteld heeft naar aanleiding van  de 
2 MR vergaderingen die hij bijgewoond heeft. Hij heeft niet de behoefte om de vragen nader toe te 
lichten.  
De voorzitter leest de vragen per vraag voor. Chantal beantwoordt de vragen namens de MR.  
  

• Deelt de MR de mening van haar voorzitter dat zij geen invloed kan uitoefenen 
op de beslissing tot het uitkleden van de locatie Oostelbeers, vooruitlopend op het 
voorgenomen uitgestelde besluit om de locatie te sluiten, zodat er een 
minderwaardige locatie ontstaat zonder groepen 7 en 8?   

De MR is door Henri vooraf geïnformeerd over  de groepsverdeling en heeft mee mogen 
denken. PMR heeft instemmingsrecht.    



   
• Wil de MR een officieel standpunt innemen aangaande het besluit tot uitkleden 
van de locatie Oostelbeers waarbij groep 7 en 8 ontbreken? Zo ja, wat is dat 
standpunt? Zo nee, waarom niet ?   

Inhoudelijk vinden wij als MR dit de meest geschikte optie. Het wordt door het hele 
team van BS De Beerze gedragen.   
   

• Is het structureel dat MR-leden de mening van henzelf of hun achterban niet 
denken te kunnen, te hoeven of wellicht durven te delen binnen de MR 
vergadering zolang er binnen de MR geen consensus is bereikt, zelfs als deze 
mening niet te verenigen is met binnen de vergadering gedeelde besluiten van de 
directeur?   

Niet van toepassing. Iedereen mag zijn/haar mening of informatie delen wanneer  
             hij/zij dat wil en zal dit ook doen.  

   
• Worden er buiten de MR vergaderingen om, namens de MR, besluiten 
genomen en   
standpunten ingenomen die nergens in notulen of verslagen terug te lezen   
zullen zijn?   

De MR heeft de mogelijkheid om in een besloten vergadering samen te komen, 
echter zullen wij nooit in een besloten vergadering advies geven of tot instemming 
komen.   
   

• Waarom het gebeurt dat in de notulen van de vergadering van 2021-01-26 
waar de brief van Otto integraal wordt opgenomen, met het stukje "Bezwaren 
worden niet meegenomen in besluitvorming en verslaglegging", vervolgens de 
inbreng van Linda Willems weggelaten wordt alsof het niet heeft 
plaatsgevonden. De uitnodiging met verzoek tot meer informatie over waar ze het 
over wilde hebben tijdens haar spreektijd in deze vergadering, van uw hand, die 
naar Mark gestuurd werd tijdens de   
vergadering wordt hier ook niet genoemd, waardoor de situatie tamelijk   
vertekend wordt weergegeven.   

In principe had zij geen spreekrecht en uit coulance hebben wij haar aan het woord 
gelaten. Haar inbreng is in de volgende vergadering besproken en in de notulen van 
die vergadering opgenomen.  
Marc Olzheim geeft aan dat Linda in een mail is toegezegd dat ze inspreekrecht zou 
krijgen.  

   
Brigitte voegt toe dat we liever fysiek bij elkaar hadden willen komen. We zouden 
liever live met elkaar in gesprek willen gaan. Dat praat gemakkelijker dan online.  
Er volgt een discussie waarin Marc benadrukt dat er in Oostelbeers door een aantal ouders 
onbegrip heerst over het feit dat “De locatie Oostelbeers uitgekleed wordt door de kinderen 
van groep 7 en 8 naar Middelbeers te sturen. Daardoor blijft er een niet- volwaardige school 
over met alleen de groepen 1 t/m 6.” Marc is van mening dat de optie waarin kinderen van 
Middelbeers naar Oostelbeers overgeplaatst zouden worden niet serieus bekeken is. Er is 
gezegd dat dat niet gebeurt, omdat ze daarna weer terug naar Middelbeers zouden moeten 
voor groep 8.  



Mark legt uit dat de kinderen van groep 8 in Middelbeers les krijgen en dat per jaar gekeken 
wordt wat de beste optie is voor de kinderen van groep 7.  
Er wordt uitgelegd dat de verschillende opties zijn bekeken door de directeur en het MT. 
Ook de MR en het team hebben er naar gekeken. De optie die door het MT is voorgesteld is 
de meest geschikte optie. De PMR heeft daar instemming aan verleend.  
Marc komt tot de conclusie dat de meningen t.a.v. de formatie niet overeenkomen. De 
voorzitter geeft aan dat er door de MR naar eer en geweten is gehandeld en dat het 
onmogelijk is om een keuze te maken waarin iedereen zich kan vinden. Als er vragen zijn kan 
men zich wenden tot de MR. De MR zal die input meenemen, maar heeft niet het recht om 
besluiten te nemen.  
6.Rondvraag:  
Henri: Dank voor de uitleg en het uitzetten van deze vergadering.  
Mark: Dank aan iedereen voor de getoonde betrokkenheid, zowel ouders als leerkrachten 
die als toehoorder zijn aangesloten bij deze vergadering.  
7. Sluiting  
21.10u  
Henriëtte  
 


