
NOTULEN MR vergadering 06-07-2021 
  
Datum: 06 juli 2021  
Tijd:      19.30 - 21.30  
Plaats:  Aula locatie Middelbeers 
  
Aanwezigheid  
Leden OG:  Mark Nihot (voorzitter) 

Inge van den Broek  
Ingrid Welte 
Chantal de Bie  

Leden PG:   Bianca Moelans (GMR) 
Henriette van de Wal (notulist) 
Brigitte Mensink-Jutten  

                   Simone Moors  
  
Directie:            Henri Kempenaars 
                           Dana Wellens 
GMR:                 Susan Quirijnen  
 OR:              Maartje Senders 
              Doi van Gerven 
  
Ouders: Moniek Bruininx 

Wendy van Hoof 
Piet Blankers 

   
Opening  
We openen de vergadering met gebak van Henri. Henri woont vanavond de vergadering voor de 
laatste keer bij als directeur van bs De Beerze. Hij gaat aan het einde van dit schooljaar met 
prepensioen. 
Mark heet iedereen welkom  op de laatste vergadering van dit schooljaar. Bijzonder welkom aan 
Henri en Dana Wellens, de nieuwe directeur van bs De Beerze. Welkom ook aan de ouders van de 
OR. Mark en Chantal zijn voor het laatst aanwezig als leden van de MR. Susan voor het laatst als 
GMR-lid. 
 
Notulen 18-05-2021 BS De Beerze  
De notulen zijn akkoord bevonden. Ze kunnen gepubliceerd worden op de website. 
 
 Mededelingen / bespreekpunten met Henri Kempenaars  
-Henri geeft aan dat dit voor hem  een speciale vergadering is, zoals de laatste 10 weken hem ook 
een apart gevoel gegeven hebben. Samen met Dana werkt hij in de laatste weken van het schooljaar 
aan een warme overdracht. 
Dana stelt zich voor. Ze vertelt over wie ze is, hoe haar werkzame leven gelopen is en dat de 
vacature voor directeur op basisschool de Beerze op het juiste moment op haar pad kwam. Ze heeft 
er zin in! 
 
-Er zijn gelukkig weer versoepelingen wat betreft de corona maatregelen en de cohortering is 
opgegeven. 
De oudergesprekken en de rapporten staan nu voor de deur.  
 
-Cito uitslagen en inspectie 



CITO LOVS toetsen zijn afgenomen. De resultaten zullen met de rapporten meegegeven worden. De 
score van de CITO eindtoets in groep 8 was 536.3; dat is boven het landelijk gemiddelde.  De 
kinderen van groep 8 zijn doorgesproken met het VO. Kinderen hebben weinig achterstand op 
gelopen op cognitief gebied. In sociaal opzicht is het fijn dat ze elkaar weer zien en ontmoeten. 
De resultaten van de reguliere CITO toetsen zijn redelijk gelijk gebleven in vergelijking met andere 
jaren. Op begrijpend lezen werd lager gescoord.  De CITO toetsen zijn iets later in het jaar 
afgenomen dan normaal. 
Het laatste inspectiebezoek op bs De Beerze was in juni 2018. De inspecteur gaat met regelmaat bij 
schoolbesturen langs en gaat met hen in gesprek over de scholen die onder het bestuur vallen. 
 
-Evaluatie jaarplan 2020/2021 
Opmerking van Inge: Niet na elke MR vergadering komt er een verslagje in de Stroom. De notulen 
worden, na goedkeuring, op de website van de school geplaatst. Na een MR vergadering wordt een 
‘Highlight’ uit de vergadering gepubliceerd in de Stroom. 
-Jaarplan 2021 /2022 
Susan geeft aan dat de doelen vooral vanuit de leerkrachten beschreven worden; minder vanuit de 
leerlingen. Ze zijn vrij algemeen geformuleerd. De indruk bestaat dat er nog meer met methodes 
gewerkt wordt. Maar de nieuwe methodes komen ter vervanging van de oudere. Er wordt zeker 
aandacht besteed aan leesbeleving, leesbevordering en leesplezier. Er zal een link van de Webinar 
van de methode ‘Karakter’ in de Stroom geplaatst worden voor ouders die geïnteresseerd zijn in de 
werkwijze van de methode. 
Tot nu toe wordt de NSCCT afgenomen in groep 4 en voorheen de drempeltest in groep 7. Groep 7 is 
een groep waarin  veel getoetst worden; dat is niet ideaal.  Er wordt gekeken naar een vervanging 
van de drempeltest. Liever een toets in groep 6; wellicht voor een tweede keer de NSCCT. 
 
-Schoolgids en Stroom extra  
Er zijn tekstuele opmerkingen geplaatst; daar kan helaas niet veel aan gedaan worden. Henri en 
Dana hebben het zo goed mogelijk aangepast. 
In de Stroom extra worden de data genoemd waarmee ouders vroegtijdig rekening kunnen worden 
in hun agenda. 
 
-Vaststellen inzet en formatie  
Werkverdelingsplan: PMR heeft er naar gekeken en heeft naar aanleiding daarvan vragen gesteld. 
Deze vragen worden nog beantwoord door de directie. Vanuit de NPO gelden is een nieuwe 
leerkracht in de kleuterbouw aangesteld. Zij krijgt een dag extra. Op deze dag kan ze ingezet worden 
t.b.v. het leesonderwijs op beide locaties. De inzet van de NPO gelden moet verantwoord worden. 
Monique vraagt aandacht van drank- en drugsgebruik in de Beerzen in de vorm van gastlessen ter 
preventie. Kan er verbinding gezocht worden met een werkgroep vanuit de Beerse Boys? Dit zal niet 
vanuit de NPO gelden betaald kunnen worden.  
 
-Nieuwe leesmethode 
De methode ‘Karakter’ is eerder in de vergadering al ter sprake gekomen. 
 
-Projectplan/groepen KC de Beerze 
Er zijn 4 projectgroepen gestart.  
Groep Kwaliteit van Onderwijs is 2x bij elkaar geweest. Er wordt kort verslag gedaan door Piet. Er is 
gekeken vanuit verschillende uitgangspunten. Er wordt onder leiding van Kim de Jong  gekeken 
welke ‘data’ er zijn en hoe er gemeten kan worden. 
Groep Kindcentrum-ontwikkeling: Kort verslag door Henri. Er is binnen deze werkgroep aandacht 
geweest voor het spreken van ‘dezelfde taal’ t.a.v. een Kindcentrum. Wat versta je onder een 



‘kindcentrum’? Het zou fijn zijn geweest wanneer meer ouders zitting hadden willen nemen in de 
projectgroep. 
Groep leerling- aantallen: Er is informatie opgevraagd bij Veres. Er worden cijfers gegeven vanuit de 
gemeente. De vraag is wat de precieze geboortecijfers per kern zijn en hoe de cijfers ‘gelezen’ 
moeten worden. Vanuit Veres zal er op dinsdag 13 juni iemand uitleg komen geven. 
Groep verkeersveiligheid: Er wordt gekeken naar de reconstructie van de N395 en naar eventuele 
parkeerproblemen. 
De werkgroepen hebben na de zomervakantie nog een aantal bijeenkomsten. De rapporten van 
deze groepen zullen waarschijnlijk pas in het najaar beschikbaar zijn. 
Inge geeft aan dat in Oostelbeers bij een aantal mensen nog steeds vragen zijn m.b.t. het hoe en 
waarom van de projectgroepen.  
 
-Schoolreisje / afsluiting schooljaar 
Er is een werkgroep die de afsluiting van het schooljaar gaat verzorgen op vrijdag 23 juli. 
  
Henri en Dana verlaten nu de MR vergadering. Voor Henri was dit de laatste MR vergadering. Als 
dank voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid en de prettige samenwerking wordt Henri verrast 
met een unieke golf-polo. We wensen Henri alle goeds toe voor de toekomst! 
 
Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars 
-Binnengekomen mails.  
De mail van een ouder uit Middelbeers is ontvangen en beantwoord door Ingrid. Henri heeft 
telefonisch contact gehad met de ouder die de mail gestuurd heeft. Het was een goed gesprek. 

 
-Prikken datum gezellig samenzijn 
We prikken de datum: woensdag 6 oktober 19.00 u. Locatie wordt nog gecommuniceerd. 
 
-Scholing MR op dinsdag 21 september om 18.45 u op de Linde. Het is vooral interessant voor 
nieuwe MR- leden. Er zullen ook aanvullende vragen gesteld kunnen worden. 
Werkverdelingsplan is ook een aandachtspunt. Misschien ook eens informeren naar scholing. 
 
-Vrijwillige ouderbijdrage. Er gaan landelijk geluiden op over het afschaffen van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Vanuit de GMR wordt gevraagd om te inventariseren hoe er met vrijwillige 
ouderbijdrage wordt omgegaan op de verschillende scholen bij SKOBOS. 
Op de Beerze wordt een vrijwillige ouderbijdrage van 13 euro per kind gevraagd. Er wordt maximaal  
1 herinnering gestuurd door de OR. Deze info wordt meegenomen naar de GMR. 
Er is een nieuwe wet van kracht:  Kinderen mogen niet uitgesloten worden van deelname aan door 
school georganiseerde  activiteiten; ook niet als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of 
willen betalen. Ouders hoeven geen verantwoording af te leggen.  
 
-Communicatie in de Stroom: Prettige vakantie en afscheid leden. 
 
-Mail procedure van de MR 
Ingrid gaat de mail van de MR beheren. Piet zal het voorzitterschap van de MR vanaf het schooljaar 
2021-2022 op zich nemen. 
Datums MR vergaderingen voor volgend schooljaar; 

o maandag 13 september 2021 
o maandag 18 oktober 2021 
o maandag 6 december 2021   
o maandag 7 februari 2022  
o maandag 28 maart 2022  



o maandag 16 mei 2022 
o maandag 20 juni 

 
Sluiting 21.45 u 
Henriëtte 
  
 


