
 

 
 

NOTULEN MR VERGADERING BS DE BEERZE  
   
Datum: 13 september 2021   
Tijd:      19.30 - 21.30   
Plaats:  Aula locatie Middelbeers  
   
Aanwezig  
 

Leden OG:   Piet Blankers  
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:   Katrien Groenewegen 
 
 
1.Opening  
Piet heet, als nieuwe voorzitter, iedereen van harte welkom. We starten het nieuwe schooljaar met 
een vernieuwde samenstelling van de MR en met onze nieuwe directeur. 
 
-Notulen 06-07-2021 BS De Beerze  
Piet: Zijn de vragen n.a.v. het werkverdelingsplan die aan de directie gesteld zouden worden 
beantwoord. Ja, de PMR heeft akkoord gegeven. 
Bij deze zijn de notulen vastgesteld. Ze worden op de website geplaatst. 
 
2.Mededelingen / bespreekpunten met Dana Wellens  
-Jaarwerkplan bekijken en evt. aanpassen  
Dana wil graag de rapportcyclus voor de kerstvakantie op de agenda van de MR.  
Vanaf januari starten we met Visie op Kindcentrum. Dana wil de MR hierin meenemen. 
De NPO-gelden ongeveer 3 x per jaar terug laten komen op de agenda; voor het volgende schooljaar 
en eventueel voor het huidige schooljaar. 
 
-Scholing personeel (PMR) 
We zijn met het team tijdens de studiedagen begin september gestart met de scholing 
‘Communicatie met ouders’: startgesprekken, de opvolging op kind-gesprekken. Dit heeft effect op 
de gesprekkencyclus en de rapport cyclus. 
Verder is één personeelslid is gestart met cursus ‘middenmanagement’ en twee leerkrachten gaan 
zich verdiepen in meer-en hoogbegaafdheid. 
 
-Taakverdeling schoolleiding en management statuut 
Dit is op SKOBOS niveau vastgesteld.  



 

 
 

 
-Projectplan verdiepingsonderzoek KC De Beerze 
We zijn in de afrondende fase aanbeland.  

• Projectgroep verkeer: Deze week vullen leerkrachten een enquête in waarin duidelijk wordt 
hoe kinderen naar school toe komen. Te voet, met de fiets, met de auto, de schoolbus..  

• Projectgroep Kindcentrum-ontwikkeling kan verdere stappen zetten na 28 september. 
Tijdens de bijeenkomsten tot nu toe zaten ouders en onderwijskrachten veelal op één lijn. 

• Projectgroep Kwaliteit van Onderwijs: laatste interviews met de kinderen zijn afgerond 

• Projectgroep Leerlingenaantallen: afrondend gesprek gehad met gegevens vanuit Verus. In 
totaal blijven de leerlingenaantallen gelijk. In Oostelbeers hebben zich iets meer jonge 
gezinnen gevestigd. 

 
Op 1 oktober moeten alle opbrengsten binnen zijn. Daarvan wordt een verslag gemaakt dat door 
Liesbeth zal worden gedeeld. 
 
-Raadsvoorstel IKC de Klep 
BenW geven een positief advies richting de raad inzake het realiseren van een Integraal Kind 
Centrum bij de Klep. 
SKOBOS en Samenwijs zijn blij met deze ontwikkeling en  willen die boodschap positief uitdragen. Ze 
hebben bij de fracties aangegeven altijd bereid te zijn toelichting te geven of vragen te 
beantwoorden. 
De visie op Kindcentrum is het fundament van SKOBOS.  
Er wordt binnen de vergadering door de aanwezigen van gedachten gewisseld over wat de 
verwachtingen zijn over de uitkomst van de raadsvergadering. 
 
-Inzet NPO gelden 
Dana heeft een document met daarin de onderbouwing van de inzet van de NPO-gelden, zoals die 
tot nu toe zijn ingezet, staat beschreven toegestuurd aan de MR leden. Ze geeft een korte toelichting 
De schoolscan stond in de stukken die Dana over heeft genomen. Dana heeft de interventies 
toegevoegd die uit de menukaart van het ministerie zijn overgenomen.  
Dana geeft uitleg t.a.v. de ondersteuning van groepen door parallel-leerkrachten, inzet van muziek- 
en gym-docent en onderwijsassistent, de invoering van ‘Bouw’ en van ‘Blink’. 
 
Er worden door de MR-leden meerdere ideeën aangedragen om de NPO gelden nog nuttig in te 
zetten. 
Piet mist de onderbouwing en concrete inzet bij de begeleiding bij Begrijpend Lezen, aangezien in de 
groepen 5 t/m 8 onder de maat gescoord wordt. Dana geeft aan dat workshops voor leerkrachten 
hierin een waardevolle investering zouden kunnen zijn. 
Dana ziet de inzet van de NPO gelden als een groei document. Voor nu stemt de MR unaniem in, met 
de aantekening dat er nog nadrukkelijk moet worden gekeken hoe extra ingezet kan worden op de 
bevordering van het begrijpend lezen. 
 
-Werkverdelingsplan  
Het werkverdelingsplan is goedgekeurd. 
 
-Corona, protocol 
De update van het Corona-protocol is doorgestuurd aan de leden van de MR. 
Over 2 weken zal er waarschijnlijk versoepeld worden. Ouders zijn nu al weer lange tijd niet binnen 
de school aanwezig geweest. 
Bij de kind-gesprekken mogen ouders weer fysiek aanwezig zijn. 



 

 
 

Vanuit de oudergeleding wordt aangegeven dat de kijkochtenden in de kleuterbouw gemist worden. 
En hele ochtend hoeft niet persé; een gedeelte van de ochtend zou ook volstaan. Het bijwonen van 
verjaardagen bij de kleuters zijn niet voor alle ouders een must. De activiteiten waar hulpouders bij 
nodig zijn zullen z.s.m. weer opgestart worden. Dat geeft ouders weer meer gelegenheid om een 
kijkje te nemen binnen de school.  
Het naar binnen gaan met de klas vanaf de speelplaats wordt als positief ervaren net als het feit dat 
kinderen zonder ouders naar binnen komen. 
 
3.Bespreekpunten zonder Dana Wellens 
 
-Scholing MR 21-09 
Ingrid, Inge, Wendy en Moniek gaan op de Linde naar de MR bijeenkomst. De informatieavond wordt 
verzorgd door Jan Stuijver en start om 19.00u. 
 
-Communicatie De Stroom 
Eerste vergadering met de MR in de nieuwe samenstelling heeft plaats gevonden. Kort vertellen wat 
er besproken is rondom projectgroepen. Link plaatsen met verwijzing naar de pagina van de MR op 
de website, zodat ouders de (nieuwe) mensen kunnen vinden bij vragen. 
 
-Tekst website  
Piet bekijkt de tekst m.b.t. tot de MR en past hem aan. Hij plaatst de aangepaste tekst in teams.; dan 
kan iedereen er nog even naar kijken. 
 
-Rondvraag: 
Moniek komt even terug op de afspraak dat ze zou informeren of er iemand op school zou kunnen 
komen in het kader van preventie drugs en alcohol. 
Er wordt gevraagd wat het doel zou zijn om dit al op de basisschool al te bespreken; kinderen zijn op 
deze leeftijd nog niet met drugs bezig.  
Op school wordt voorlichting gegeven rondom alcohol en roken, vuurwerk, social media en  sexting. 
We agenderen dit punt voor de volgende vergadering bij de NPO gelden. 
 
Inge heeft een signaal opgepikt dat passend onderwijs niet helemaal goed loopt op de Beerze. Staat 
dit signaal op zichzelf? We nemen dit mee naar een volgende vergadering. 
Inge vraagt of het jaarverslag ook nog op de agenda hoort. Henriëtte loopt achter met het maken van 
de jaarverslagen. Ze gaat hier op korte termijn mee aan de slag. 
 
Sluiting 21.30u 
Henriëtte 

 
 

 

 

   
 


