
NOTULEN MR VERGADERING BS DE BEERZE   
Datum: 06 december 2021   
Tijd:      19.30 - 21.30   
Plaats:  teams 
   
 
Aanwezigheid   
Leden OG:   Piet Blankers (voorzitter) 

Inge van den Broek   
Wendy van Hoof 
Ingrid Welte 

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

                    Simone Moors   
GMR:            Moniek Bruininx 
Directie: Dana Wellens 
OR:   Maartje Senders  

Diewerke Straver  
Toehoorder:     Mirelle Gilsing  
  Vincent en Katja Haesenbos 
  
1.Opening  

• Welkom 
Welkom aan iedereen op deze digitale vergadering vanwege de Corona-maatregelen. Ouders die aansluiten zijn 
toehoorder. Agenda is voor iedereen duidelijk. 

• Notulen 18-10-2021 BS De Beerze  
De notulen worden vastgesteld en mogen gepubliceerd worden op de website. 
 
2. Mededelingen / bespreekpunten met Dana Wellens  

• KC de Beerze (de Klep) 
We spreken van ‘het Kind Centrum’ niet meer van een ‘Integraal Kind Centrum’ omdat er 2 leidinggevenden zijn; 
directeur bs de Beerze en manager Kinderopvang Samenwijs. 
. Er is een gesprek geweest met de wethouder en Herman de Groot. Roy Peeters wordt projectleider. Samen wordt 
het projectplan vormgegeven. De gemeente is de aannemer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het Visie tijdspad met piketpalen; het kan tussentijds nog gewijzigd worden. 

• Onderhoud gebouwen  
Voor het volgende kalender is een jaarplan van bouwbeheer. Op SKOBOS niveau gaat er weinig tot niets meer 
gebeuren. De kleine dingen op schoolniveau gaan wel door: brandblussers, onderhoud cv ketel en noodverlichting. 



Op de vraag of er iets aan ventilatie wordt gedaan is het antwoord nee. Er moet geventileerd worden door het open 
zetten van deuren en ramen. 
De gemeente is coöperatief in dit opzicht.  
Er is in de begroting van de gemeente nog niets duidelijk met betrekking tot ventilatie en klimaatregeling.  

• Inzet NPO gelden 
*Kindercoach (Heidi) heeft een goed gesprek met Dana gehad. Het is voor Heidi te vroeg om nu al met klassen aan 
de slag te gaan. Ze wil wel een avond voor ouders organiseren. Waarschijnlijk kan ze in de toekomst veel voor school 
betekenen op sociaal emotioneel gebied. 
*Begrijpend lezen : leesconsulent gaat samen met Ilja en Mariëlle workshops geven aan het team. 
-Aanschaf van een aantal devices, waaronder Ipads voor de leerlingen.  
-Vanaf januari uitbreiding van IB uren. 
Simone: Uitbreiding van de bieb is nog een optie; overleg met de bieb loopt. Daarnaast zou de aanschaf van boeken 
die aansluiten bij de methode Leeslink en Karakter een meerwaarde zijn; mits die niet ook bij de bieb te halen zijn. 
Inge: Er staan in de menukaart mooie programma’s voor ouderparticipatie m.b.t. het begrijpend lezen. Dana geeft 
aan dat ouders verder mogen nadenken op dit onderwerp. Ze staat open voor suggesties zolang ze gefundeerd zijn. 
Ouderbetrokkenheid is een speerpunt. 
Corona achterstanden zijn moeilijk aan te tonen. Ook voor kinderen van de plusklas; die zijn misschien ook minder 
ver dan dat ze zonder corona waren gekomen. Wordt al naar gekeken. 
Analyses van de opbrengsten. Er zal geëvalueerd worden op cognitief gebied en op sociaal-emotioneel gebied. Bij de 
evaluatie zullen leerlingen, ouders en team bevraagd worden. 
Inzet NPO-gelden komt terug op de agenda. 
Er wordt, voor de kerstvakantie, instemming gevraagd van de MR voor de inzet van de NPO gelden. Het 
ondertekende plan moet voor het einde van het jaar bij de gemeente ingediend te worden. 
MR leden stemmen unaniem in met de inzet van de NPO gelden met de toevoegingen die ze benoemd hebben. 

• Rapportcyclus meningvormend 
Over 2 weken wordt de rapportcyclus samen met de gesprekkencyclus besproken met Barbara van der Linden. 
2 rapporten lijkt voor ouders voldoende. Startgesprek, facultatief gesprek in november, gesprek na het eerste 
rapport en een facultatief gesprek aan het einde van het jaar. Bij het startgesprek missen sommige ouders 
informatie van de leerkracht over hoe hun kind het in de klas doet. 
Het punten en de tussentijdse rapportage wordt minder belangrijk gevonden. Het laagdrempelige contact tussen 
ouders en school is belangrijk voor ouders. Ze willen graag een gesprek over hoe het met hun kind gaat. 
Dit punt komt over 2 vergaderingen terug op de agenda, dus het wordt nog niet in stemming gebracht. 

• Begroting en financieel jaarverslag BS De Beerze 
Financieel jaarverslag kan nog niet gemaakt worden. Dat gaat per kalenderjaar.  
Begroting: eind 2020 ver in de plus. Er is redelijk positief begroot. 
Dana heeft de post voor ICT licenties enorm moeten opschroeven voor komend jaar  omdat de nieuwe methodes 
veel online aan bieden. Voor werkboeken zou daardoor minder begroot kunnen worden omdat er meer digitaal 
verwerkt worden. De energielasten gaan wat omhoog. De kopieerkosten zijn ook weer gestegen.  
En er is een hoge postenkost van beveiliging. Er worden op SKOBOS niveau gesprekken gevoerd met Protect. 
Begroting en financieel jaarverslag komen terug bij de volgende vergadering. 

• Plusklas bovenschools en intern 
De leerkrachten Very  en Kim doen op bs de Beerze onderzoek naar meer- en hoogbegaafdheid; wat gebeurt er al en 
wat is nog wenselijk?  ‘Dubbelplus’ adviesbureau in hoogbegaafdheid gaat mee bekijken hoe je het kunt 
stroomlijnen en uitzetten. 
Bovenschoolse Plusklas: leerlingen vanaf groep 4 van verschillende scholen worden begeleid door een 
hoogbegaafdheidsspecialsist op een school in Oirschot. Ze leren leren en krijgen opdrachten die ze in de klas kunnen 
verwerken.  

• Jaarverslag MR (voorgaande jaren) 
De jaarverslagen van 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021 staat in teams bij de bestanden van de MR. Ze komen 
volgende vergadering op de agenda als hamerstuk. 

• Corona / Covid ontwikkeling procedure 

Er is door Dana een link gemaakt naar een webpagina met alle up-to-date informatie; deze link is te openen via de 
Stroom omdat dan alleen ouders van de school erbij kunnen. Deze link ondervangt dat er steeds gecommuniceerd 
moet worden; het geeft rust. Er is af en toe een groep in quarantaine. Het contact met de GGD kost Dana veel tijd.  
Inge geeft aan dat de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de kinderen bovenaan moet staan. Het beleid 
volgen is belangrijk; daarbij mag je je eigen morele kompas gebruiken. De mondkapjes voor kinderen is een dringend 
advies. Geen verplichting. Communicatie rondom corona wordt door ouders als positief ervaren. 



Zelftesten voor kinderen worden via school verspreid en worden door ouders thuis afgenomen, als ze dat willen.  
 
3. Bespreekpunten zonder Dana Wellens 

• Ouderbetrokkenheid 
Inge legt uit wat er in de menukaart van de NPO gelden wordt bedoeld met ‘ouderbetrokkenheid’ Daarmee wordt 
bedoeld dat ouders meer betrokken zijn bij de school en bij de MR en actief een bijdrage willen leveren. 
‘Ouderparticipatie’ gaat erover dat ouders gestimuleerd worden een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun 
kind. Als je dat goed op poten zet kan dat tot een prettige omgeving leiden waar kinderen zich goed bij voelen.  
Participatie met betrekking tot begrijpend lezen: een focusgroep van ouders die graag een boost willen geven aan 
het begrijpend lezen van hun kind.  
Leerkrachten reageren met de vraag: Creëren we zo niet te grote verschillen tussen kinderen. Sommige ouders 
zullen hiervoor open staan en het graag aanbieden aan hun kind, anderen zullen en het niet willen of niet kunnen. 
 
Een enthousiaste oudergroep met een kartrekker zou ouders kunnen enthousiasmeren. De maatschappij binnen de 
school brengen zou een meerwaarde betekenen voor de school. (Hutspot) 
Tutorlezen zou ook door ouders gedaan kunnen worden. Dat zou ouders ook de mogelijkheid bieden om te zien wat 
het leesonderwijs inhoudt. 
Samengevat:  
Ouderbetrokkenheid: Hoe betrek je ouders bij de school? Communie, Sinterklaas, Kerst enz. 
Ouderparticipatie : Hoe kun je ouders betrekken bij het onderwijs? 
Ouders gaan kijken naar een ouderparticipatieplan. Daarin kunnen concrete ideeën benoemd worden. Aan de hand 
hiervan kunnen we verder praten in de MR. 

• Passend Onderwijs 

Dit punt nemen we mee naar de volgende vergadering. 

• Huishoudelijk regelement, missie en ambitie MR 

Dit jaar is de MR in vernieuwde samenstelling gestart. De intenties en constructieve inzet van een ieder zijn heel 

prettig. 

Ingrid en Simone zijn in 2022 aftredend; nog niet duidelijk of ze herkiesbaar zijn. Inge is ook aftredend omdat ze de 

vacature van Otto heeft ingevuld. Op 7 februari zal er duidelijkheid gegeven worden over wie wel of niet verkiesbaar 

is.  

Het Huishoudelijk Regelement moet na 2 jaar herzien worden. De laatste versie is van 2018. Wendy doet de voorzet. 

Wordt besproken op de vergadering van 7 februari. 

• Rolverdeling MR 

De Penningmeester heeft niet echt een rol meer. De financiën lopen via school. 

Voorzitter: Piet   

Plaatsvervangend voorzitter: Ingrid 

Secretaris: Henriëtte 

De communicatie wordt vastgelegd in het huishoudelijk regelement. De agenda wordt tot nu toe in overleg opgesteld 

door de voorzitter van de MR en de directeur van de Beerze. Het is belangrijk dat we het proces formaliseren. 

De directie communiceert normaal gesproken via het dagelijks bestuur van de MR.  

Wanneer een bestand door Dana gestuurd wordt zou de MR onafhankelijk moeten overleggen om zo tot een consensus 

te komen. Vervolgens zou er één reactie naar Dana gestuurd worden. 

We spreken af: de agenda oor de MR vergadering moet 2 weken voor de vergadering voor de MR-leden beschikbaar 

zijn en uiterlijk 5 dagen voor de vergadering online staan. 

De stukken moeten ook 2 weken voor de vergadering aangeleverd worden bij de MR-leden. 

De  ‘oplegger waarop stukken ondertekend worden’ wordt als bijlage toegevoegd aan het Huishoudelijk Regelement. 

 

• Communicatie De Stroom 
Wendy zorgt voor de communicatie in de Stroom. Ze zet een voorzet in teams. 

Vanuit de oudergeleding wordt de ouderparticipatie opgepakt.  

4. Rondvraag 

Inge: Korte terugkoppeling vanuit  ‘Actiegroep Onderwijs Oostelbeers’:  Er is een gesprek geweest met Dana. Er 

zouden vragen bij de MR neergelegd worden. Dat is nog niet gelukt. Ze komen volgende vergadering op de agenda. 

Wendy: Het vervangingsprotocol zou vandaag besproken worden? Het is nog niet helemaal rond; komt aan bod inde 

vervolgende MR- vergadering. 



Ingrid: Een ouder vraagt zich af waarom Dana niet zichtbaar is zoals Henri dat was? Ze wordt gemist aan de poort.  

Dana loopt vaak buiten is zeker zichtbaar voor kinderen. Dana heeft het erg druk en houdt de taak van directeur heel 

zuiver. 

             Waarom zijn de ‘feestneuzen’ uit de Stroom gehaald? Waarschijnlijk vanwege de regels rondom AVG. 

Moniek: Als school belt wordt er ‘prive-nummer’ weergegeven. Kan dat gewijzigd worden in het nummer van 

school? Bianca vraagt het na. 

Sluiting 22.05 u 

Henriëtte 

 


