
NOTULEN  extra MR-VERGADERING BS DE BEERZE  
  
Datum: 5 februari 2021  
Tijd:      20.00 - 21.00  
Plaats:  Teams 
    
Aanwezigheid  
Leden OG:  Chantal de Bie (voorzitter)  

Mark Nihot (penningmeester) 
Otto Geling  
Ingrid Welte 

                      
Leden PG:   Bianca Moelans (GMR) 

Henriette van de Wal (secretaris) 
Brigitte Mensink-Jutten  

                   Simone Moors  
 
GMR:           Susan Quirijnen  

              

1.Voorzitterschap 

Ingrid opent de vergadering. 

Chantal heeft aangegeven dat ze het voorzitterschap over wil dragen om privé redenen. Mark wil het 
stokje van haar overnemen. Er volgt een stemming. Er is een unaniem akkoord. 

Mark bedankt Chantal voor al haar inzet. Ingrid zal Mark ondersteunen en andersom.  Mark spreekt 
zijn dank uit naar alle leden voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij spreekt de hoop uit dat we op 
een vruchtbare manier zullen samenwerken.  

Mark heeft na de laatste online vergadering telefonisch contact gehad met Otto. Hij heeft uitgelegd 
hoe hij het voorzitterschap graag invulling wil gaan geven. Mark wil zo open en objectief mogelijk te 
werk gaan. 

Otto geeft aan dat de wisseling van het voorzitterschap op de juiste manier heeft plaats gevonden. 

2.Agenda voor komende woensdag 

Er is een openbare MR-vergadering gepland op woensdag 10 februari. Deze zal online plaatsvinden. 

Ouders, ook ouders van kinderen die nog niet op school zitten,  en andere belangstellenden kunnen 
hier terecht met hun vragen en opmerkingen. Tot nu toe heeft Ingrid 17 aanmeldingen ontvangen 
van mensen die aan willen sluiten. Daarvan hebben 3 mensen inspreekrecht aangevraagd. Er is geen 
sluitingsdatum. Dus mensen kunnen zich tot kort voor de vergadering aanmelden. De input die we 
deze avond ontvangen neemt de MR mee bij het maken van een beslissing richting het advies. We 
kunnen instemmen, tegenstemmen of om uitstel vragen. 

Tijdens deze vergadering zal  controle gehouden worden door iedereen, behalve Mark en Ingrid, 
gelocked op ‘mute’ te zetten. Door middel van ‘het handje opsteken’ kan iedereen de ruimte krijgen 
om te spreken. Mensen mogen reageren, ook wanneer ze geen spreekrecht aan hebben gevraagd. 



We komen samen tot de opzet van een agenda voor deze avond. Ingrid maakt de agenda en zorgt 
dat die in teams geplaatst wordt en wordt verspreid onder de deelnemers van de vergadering. 

Belangrijke punten voor deze avond: 

-De rol van de MR moet duidelijk zijn voor ouders. 

-Duidelijkheid geven over hoe het proces is gelopen en  waar de MR er bij betrokken is. De MR heeft 
duidelijkheid gevraagd van SKOBOS richting de toekomst.  

-Duidelijk maken wat het doel van de avond is: het aanhoren van suggesties en ideeën van ouders. 
Op deze manier wil de MR zoveel mogelijk informatie verzamelen. De MR kan geen antwoorden 
geven omdat ze niet over de inhoud gaat..  

Ingrid heeft de onderwerpen vanuit de online-sessies met ouders verzameld, gebundeld en 
ondergebracht in een schema. Hieruit formuleren we 5 pijlers. Nadat de mensen gebruik hebben 
gemaakt van hun inspreekrecht zal a.h.v. de 5 pijlers getracht worden de inhoud van de avond samen 
te vatten. 

Het is niet de bedoeling dat leden van de MR antwoorden geven op vragen van ouders; de vragen 
van ouders worden zo goed mogelijk geformuleerd om mee te nemen richting SBOBOS bij het geven 
van een advies. 

Na de MR-ouderavond komen we als MR weer bij elkaar op 16 februari om te kijken hoe we verder 
gaan. 

3.Toekomstige samenwerking binnen de MR ( mediation) 

Na de laatste keer dat we online bij elkaar geweest, de vergadering waarin Otto zijn verklaring naar 

voren heeft gebracht, is gebleken dat mensen zich daar niet goed bij hebben gevoeld. 

Otto geeft aan dat hij de behoefte had om zich te laten horen omdat hij zich niet gehoord voelde. Hij 

wist niet op welke manier hij het anders duidelijk had kunnen maken. 

Mark heeft Otto gesproken. De MR leden geven aan nu niet inhoudelijk te willen reageren. Dat kan 

beter in aanwezigheid van een mediator. 

Mark heeft informatie ingewonnen bij het COM, Centrum Onderwijs Mediation. Dat is het orgaan 

waar MR’s zich kunnen melden. Hier zitten mensen die ervaring hebben met kwesties als deze. Er zijn 

2 mediators die zich aanbieden. We moeten hier een gezamenlijke keuze in maken. Deze mediator 

zal woensdag aansluiten bij de online MR-oudervergadering om de dynamiek te ervaren. De 

mediator zal trachten de MR weer op een goede manier samen te laten werken. Als blijkt dat dat niet 

mogelijk is, geven ze dat terug. 

Deelnemers zijn verplicht om een geheimhoudingscode te ondertekenen. Deze geheimhouding geldt 

voor zolang je in de MR zit, maar ook voor daarna. We zijn als MR verplicht om a.s. woensdag 

duidelijk te maken dat er een mediator aansluit. Die is als externe aangetrokken om de MR te 

begeleiden bij een intern proces. 

Hulpvraag die Mark gesteld heeft bij het COM: 



Hij heeft aangegeven wat er in de betreffende vergadering is gebeurd, na het betoog van Otto. 

Andere MR leden waren verbaasd en hebben zich er onprettig bij gevoeld. Otto heeft zich al langere 

tijd  onprettig gevoeld; dat was de reden van zijn betoog. Mark heeft uitgelegd dat we lijken af te 

stevenen op een onwerkbare situatie als er niets verandert. Hij heeft de situatie geschetst van het 

voorgenomen besluit en aangegeven dat we mediation nodig hebben om met elkaar verder te gaan 

om tot een goed advies te kunnen komen. 

We zijn met meerderheid akkoord om Marianne Brugge als mediator te vragen. 

Sluiting: 21.27 u 


