
NOTULEN MR-VERGADERING BS DE BEERZE    
    
Datum: 14 december 2020    
Tijd:      19.30 - 21.00    
Online via Teams  
      
Aanwezigheid    
Leden OG: Mark Nihot (penningmeester)   
                    Otto Geling   
                    Ingrid Welte-Verstappen    
                    Chantal de Bie (voorzitter)    
   
Leden PG:  Bianca Moelans (GMR)  
                    Henriette van de Wal (secretaris)   
                    Brigitte Mensink-Jutten    
                    Simone Moors    
Afwezig:     Susan Quirijnen  (GMR)  
  
1.Opening   
* Welkom aan iedereen. Susan heeft zich afgemeld. Henri heeft een andere vergadering. (Het is niet 
gelukt om daarna nog aan te sluiten.)  

    
2.Mededelingen    
Bianca deelt de mededelingen die Henri haar heeft doorgegeven.  
* Er zijn nog steeds  leerkrachten afwezig i.v.m. het coronavirus. In de laatste week is er uiteindelijk 
een klas naar huis gestuurd. Vanaf woensdag 16 december moeten de scholen weer dicht. Het team 
is verrast dat ook het basisonderwijs dicht moet in de lockdown. Dit bericht kwam als een 
verrassing. Er zijn op teamniveau afspraken gemaakt. De kinderen krijgen op dinsdag spullen mee naar 
huis. Voor na de kerstvakantie zullen er online-opdrachten en taakbrieven gedeeld worden.   
* De begroting is ingevoerd in Cogix en ligt nu bij de RVT. Daarna wordt hij besproken in de GMR. Op 
26 januari staat de begroting als onderwerp op de agenda van de MR.  
* Er is vanuit SKOBOS een cyclus opgezet van functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en 
ontwikkelgesprekken. Er worden vanaf dit schooljaar ontwikkelgesprekken gevoerd. Leerkrachten 
geven doelen aan waaraan zij willen werken; deze doelen worden geborgd.   
* In het kader van de Kind Centrum Ontwikkeling is een stuurgroep geformeerd. Dorien 
Stolwijk van Kompas nul 13 sluit hierbij aan.  
*  Er is overleg tussen kinderopvang en school over een kind-volgsysteem. Op de studiedag van 7 
december heeft het personeel van de onderbouw en een afvaardiging van de 
kinderopvang  presentaties gevolgd van twee kind-volgsystemen: ‘Inzichtelijk’ en ‘Mijn Kleutergroep’. 
Er moet een doorlopende lijn komen van 0 tot 12 jaar, binnen hetzelfde systeem. Dat blijkt een lastige 
opgave. De ontwikkeling van het jonge kind verloopt anders dan van het oudere kind.   
*Liesbeth van den Berg, voorzitter van CVB, en Stance Peeters, communicatiemedewerker van 
SKOBOS, hebben tijdens de studiedag van 7 december een online Roadshow rondom AVG gehouden . 
Personeel moet in AFAS een document voor akkoord tekenen, de ‘belofte van 
zorgvuldigheid’, waardoor men aangeeft voldoende op de hoogte te zijn gebracht van regels en 
afspraken rondom AVG.  
* Na de kerstvakantie, waarschijnlijk later, zal gestart worden met ‘Karakter’. Dat is de 
nieuwe methode van voortgezet lezen voor groep 4 t/m 8.  
Voor een nieuwe rekenmethode worden van ‘Pluspunt 4’ en ‘De Wereld in getallen 5’ een aantal 
lessen uitgeprobeerd.  
* Vorige week tijdens de studiedag heeft Wim Jansen aangegeven na dit schooljaar te stoppen met 
werken.   



* Het kerstontbijt van aanstaande donderdag gaat i.v.m. de lockdown niet door.   
   
3.Notulen 14 oktober BS De Beerze  
 De notulen zijn goedgekeurd en definitief.  
  
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars     
* Voorgenomen besluiten MT   
Er zijn geen voorgenomen besluiten.  
*Corona   
Dit punt is al uitgebreid ter sprake gekomen.  
*Plusklas   
Op dit moment gaan er 8 kinderen van onze school naar de boven schoolse plusklas. Dat zijn 
kinderen  van groep 5 t/m 8. Voor kinderen die hier naartoe gaan is ‘leren leren’ heel 
belangrijk.  Bovendien zitten deze kinderen daar met gelijkgestemden. Leerkrachten kunnen 
leerlingen waarvan ze denken dat ze in aanmerking komen voor de bovenschoolse plusklas aandragen 
bij IB.  
Voor kinderen die hoog scoren op CITO toetsen kan advies gevraagd worden aan de leerkracht die daar 
les geeft.  
*Onderhoud gebouwen / ventilatiesysteem   
Er is een contract afgesloten met Nils van Limpt van BRON. Hij gaat alle scholen van SKOBOS nalopen 
en stelt een onderhoudsplan op. Komt terug op de agenda in januari.  
*Begroting en financieel jaarverslag BS De Beerze   
Is gereed en ligt bij de RVT.  
   
5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars     
*Communicatie in de Stroom   
Er zijn weinig bijzonderheden te vermelden. Fijne feestdagen.  
*Items vanuit de GMR   
- Er is gesproken over Corona.   
- Er was interesse vanuit de scholen om deel te nemen aan een cursus voor het Werkverdelingsplan. 
Er is nog geen actie ondernomen.  Simone gaat een voorstel doen.  
-Leerling prognose blijft vrij stabiel; er is een  kleine groei van 21 leerlingen.  
-Vraag aan de RVT om de invallerspoule te vergroten.   
-Vakantierooster van komend schooljaar is gepasseerd. Alle vakanties liggen vast. De SKOBOS 
studiedag ook; op een maandag deze keer. Alle andere dagen studiedagen mogen scholen zelf 
invullen.  
-‘Code voor goed bestuur en Integriteitscode’ is in ontwikkeling.  
-Invulling vacature GMR   
Jet en Noami zullen het voorzitterschap samen gaan voeren. Na dit schooljaar zal er een nieuwe ouder 
plaats moeten nemen in de GMR vanuit De Beerze. In januari een vacature in de Stroom plaatsen.  
*Jaarverslag MR   
Komt terug op de agenda.  
*Leerling en Administratiesysteem / mail Gwenn   
Aan de oudergeleding van de MR wordt de vraag gesteld wat zij belangrijk vindt in een leerling 
volgsysteem. SKOBOS kijkt wat de wensen zijn m.b.t. een leerling- en administratiesysteem.  Ook aan 
de teamleden is gevraagd wat ze ervan verwachten.   
De oudergeleding gaat informeren bij Gwenn naar de mogelijkheden in ESIS en wat er eventueel 
verder mogelijk is. Chantal neemt contact op met Gwenn.   
*Sollicitatieprocedure voor directeur ( BAC )   
Chantal heeft morgen een online vergadering met de Benoemings Advies Commissie (BAC). Eind 
januari, bij de volgende vergadering, zal Chantal er meer over kunnen vertellen.   

     



6.Rondvraag    
Simone: De bonbons waren heerlijk!   
Sluiting 20.23 u     Henriëtte  
 


