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1.Opening


Welkom allemaal, via ‘Teams’ omdat het nu i.v.m. de coronamaatregelen niet
anders kan. Chantal en Ingrid gaan samen het voorzitterschap delen. Er is een
duidelijke rolverdeling. Heel fijn dat het zo geregeld kan worden!
2.Mededelingen
- Vrijdag 9 oktober 2020 heeft er een studiedag plaats gevonden. Dorien Stolwijk en Judith
van den Berg van ‘Kompas nul13 ’s Hertogenbosch’ namen het personeel van basisschool De
Beerze en de medewerkers van Samenwijs mee in hun kijk op Kindcentrumontwikkeling. In de
notulen van de vorige MR-vergadering is uitgebreid beschreven wat de visie van SKOBOS is op
dit gebied en op welke manier we daar per school naar toe werken. De groep was verdeeld
over 2 locaties: ‘de Kerk’ in Oostelbeers en de aula van de school in Middelbeers. Er werd een
aantal stellingen aangereikt waarop gereageerd kon worden. Henri heeft de reacties
geïnventariseerd.
Het team heeft in de middag gesproken over de 4 scenario’s voor de toekomst van Bs de
Beerze en de kinderopvang. Hier komt Henri later in de vergadering op terug.
-Er is besloten uitstapjes waar ouderhulp noodzakelijk is niet door te laten gaan.
-Sinterklaas bezoekt de scholen niet fysiek. Er wordt nagedacht over een alternatief.
-Op 14 oktober is er weer een studiedag gepland in het kader van kind-gesprekken. Op de
agenda staan startgesprekken en gesprekken die door het jaar heen met kinderen gevoerd
zullen
worden.
Barbara
van
der
Linden van’ Onderwijs Maak Je Samen’ geeft
in de ochtend een uiteenzetting. Zij wordt via ‘Teams’ gevolgd door de leerkrachten die in
bouwen gescheiden van elkaar verdeeld zijn over verschillende lokalen.
3.Notulen 14 september BS De Beerze

- Notulen zijn definitief.
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars
 Voorgenomen besluiten MT
-MT heeft besloten om vanaf volgend schooljaar de algemene informatieavond niet meer te
laten plaatsvinden. Er zullen aan het begin van het schooljaar (week 5 of
6) ‘startgesprekken’ gevoerd worden met de ouders; kinderen zijn daarbij welkom. De
informatie die op een informatieavond gegeven werd kan ook op een andere manier met
ouders gedeeld worden. De voortgangsgesprekken zullen vervallen. De voortgangsrapportage
blijft. Het is belangrijk dat ouders en school wel in gesprek blijven. Zeker waar zorg is rondom
kinderen.
De ‘ouder-kind-gesprekken’ zijn
er
dit
jaar
voor
groep
7-8.
Volgend
schooljaar sluiten daar waarschijnlijk groep 6 en mogelijk groep 5 bij aan.


Corona – thuis les (overleg MT, terugkoppeling)
- In ‘De Stroom’ is gepubliceerd wat er gebeurt wanneer leerkrachten ziek thuis zitten of
wanneer kinderen thuis moeten blijven i.v.m. quarantaine. Leerkrachten proberen leerlingen
van instructie te voorzien en geven pakketjes mee als verwerkingsstof. De leerlingen in de klas
moeten ook van onderwijs worden voorzien. Het is niet mogelijk kinderen de hele dag de
lessen te laten volgen. Kinderen zullen wel op gezette tijden in kunnen loggen en in
Basispoort kunnen werken. De taakbrief wordt doorgestuurd. De werkboeken worden
fysiek bezorgd bij leerlingen. Bij korte afwezigheid is het werken in Basispoort voldoende. Het
blijft maatwerk.


IKC
-N.a.v. de vorige vergadering was helder dat duidelijkheid gewenst is rondom het
proces van een IKC. SKOBOS heeft een procesbegeleider ingehuurd: dhr. Christon van Vught,
een onafhankelijk jurist die ervaring heeft op het gebied van procesbegeleiding. Christon
heeft tevens ervaring om met de Gemeente in gesprek te gaan.
Er zijn 4 scenario’s:
a) één Kindcentrum op de Klep
b) één Kindcentrum op locatie Middelbeers
c) twee Kindcentra; in Oostelbeers en Middelbeers
d) de situatie blijft zoals deze nu is.
Het team heeft erover gesproken a.h.v een document dat door de werkgroep scenario’s is
opgesteld. Er is daarbij gekeken naar voor- en nadelen en oplossingen, gezien vanuit het
perspectief van kinderen, ouders, medewerkers en gebouw.
Henri heeft de aanvullingen van de teamleden opgenomen in een totaaloverzicht.
Eén Kindcentrum bij De Klep komt er op z’n vroegst in 2029-2030. Dat duurt te lang. Het team
kiest in afwachting daarop voor scenario 2. Eén Kindcentrum op locatie Middelbeers.
Christon van Vught wil met de MR in gesprek over deze scenario’s op maandag 2 november
van 19.30-21.30 u. De voorkeur van de MR-leden is om elkaar fysiek te laten ontmoeten in de
aula in Middelbeers. Samenwijs-opvang gaat op 27 oktober as. op dezelfde manier in gesprek
n.a.v. hetzelfde document.
Het team heeft het als prettig ervaren om houvast te hebben aan het document. Het is positief
dat alle geledingen dit ook als uitgangspunt kunnen nemen. De inhoud van het document en
de voorkeur van de geledingen blijven vertrouwelijk. Henri informeert bij Christon van

Vught of er een verklaring geheimhoudingsplicht ondertekend worden door de leden van de
MR.
Medio november kan er mogelijk gecommuniceerd worden richting ouders. Waarschijnlijk
komt dit op 2 november ter sprake.

 Onderhoud gebouwen/verbouw/nieuwbouw, corona ventilatie
-Subsidie ‘corona-ventilatie’. Het subsidiegeld dat beschikbaar is, is te weinig om elke school
van een deugdelijk ventilatiesysteem te voorzien.
Er wordt goed geventileerd op beide locaties. Tijdens pauzes wordt geventileerd.
-Onderhoud en renovatie van de gymzaal is bijna afgerond.
Bron neemt de schouw van gebouwen over van KSS. Deze groep mensen bekijkt het
onderhoud van de school op langere termijn. Henri gaat bij Bron een prijsindicatie opvragen
m.b.t. het plaatsen van een kwalitatief goed ventilatiesysteem.
 Leerlingenraad
-In Middelbeers heeft de eerste vergadering plaats gevonden. Kinderen genieten ervan, net
als Henri. Ze vinden het niet moeilijk om vragen aan Henri te stellen, maar vinden het lastig
om dingen die niet doorgaan aan de klas terug te koppelen.


Klachtenregeling
-Er zijn aparte regelingen die separaat benoemd worden in de wet. De MR heeft bepaalde
rechten en plichten. Lisette Kemperman heeft de lijst met deze regelingen doorgegeven en
Ingrid heeft ze in een document geplaatst. Chantal stelt voor ze in stukjes, verspreid over het
jaar, te bespreken. De leden gaan akkoord met dit voorstel.


Verzoek samenwerking OC Samenwijs
De oudercommissie (Medezeggenschapsorgaan) van Samenwijs stelt de MR van de Beerze de
vraag of er een samenwerking mogelijk is richting de ontwikkeling van een IKC. Zover zijn we
nog niet.
Ingrid koppel dit terug aan OC Samenwijs.
5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars
 Items vanuit GMR (werkverdelingsplan, zie notulen)
-Vergadering vorige week verliep niet helemaal vlekkeloos, omdat vanwege Corona niet
iedereen fysiek aanwezig kon zijn.
-Brief aan de gemeente m.b.t. het verdwijnen van de bibliotheek in Oirschot hoort niet bij de
taken van de (G)MR, maar bij SKOBOS. Liesbeth komt hierop terug.
-Cursus m.b.t. de werkverdelingsgelden. Verschillende leden en personeelsleden hebben
interesse.
-Evaluatie n.a.v. de lockdown met Corona. Er wordt gezocht naar een manier waarop dit kan
worden vormgegeven.
-Susan draagt per januari het voorzitterschap van de GMR over. Aan het einde van het jaar
stopt ze haar lidmaatschap. Er moet vanuit de Beerze een nieuw ouderlid geleverd worden
aan de GMR.



Visie MR (visie: kwaliteit onderwijs. Doel/missie: open en duidelijke
communicatie)
Blijft staan
 Jaarverslag MR
Wordt aan gewerkt.
 Begroting MR
Kan van de agenda


Communicatie Stroom
Geen bijzonderheden


Agenda items volgende vergadering

-IKC
-Lidmaatschap GMR
-Corona
-Profiel
 Gesprek MR met Christon van Vught op 2 november 2020
Eerstvolgende vergadering 14 december 2020
6.Rondvraag

Henriëtte

