
NOTULEN MR VERGADERING BS DE BEERZE 18-05-2021 

 

Datum: 18 mei 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  

 
GMR:           Susan Quirijnen  

 
OR:  Inge Nouwens 
  Maartje Senders 
 
Ouders: Moniek Bruininx 
  Wendy van Hoof (komt later) 
  Piet Blankers (afgemeld) 
  Cindy van Gestel (afgezegd) 
 
 
1.Opening  
-Welkom aan iedereen. Bijzonder welkom aan Inge als nieuw MR- ouder-lid. Kort voorstelrondje. 
 
2.Mededelingen  
- Op school gebruiken we de corona- zelftest voor de leerkrachten. Ze kunnen zich 2 x per week zelf 
testen. Bij een positieve uitslag is alsnog een test bij de GGD noodzakelijk.   
- I.v.m. corona gaan de schoolreisjes dit jaar  niet door. Ook de ‘Verkeersveiligheidsdag’ gaat niet 
door. Ouderhulp is niet toegestaan. De ‘Jansdag’ gaat in aangepaste vorm door. Dat geldt ook voor 
de sportdag; klassen blijven in hun eigen bubbel. 
-Vanaf 17-5 wordt er gebruik gemaakt van extra subsidiegelden van ‘Extra handen in de klas’. Er 
moest op korte termijn een invulling aan gegeven worden; het geld dat niet gebruikt wordt is weg. 
Waarschijnlijk lopen deze subsidiegelden door vanaf september t/m december. 
-Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs komen gelden vrij om achterstanden, die tijdens de 
Corona crisis zijn opgelopen, weg te werken. Volgens de tijdlijn die uitgezet is moet in mei/ juni een 
duidelijk plan ingediend worden. In juni zou de goedkeuring volgen waarna in september gestart kan 
worden. Of dit haalbaar is, is de vraag. 
Er moet een balans gevonden worden tussen werken aan achterstanden op reken-, taal- en 
leesgebied en aandacht voor de creatieve-, sociale- en emotionele ontwikkeling. 
Er wordt gedacht aan extra inzet van vakleerkrachten (gym en muziek) maar ook de aanschaf van bv 
de methode ‘Bouw’ zou een optie zijn. Daarmee kan preventief gehandeld worden op dyslexie en 
leesproblemen.  
Susan geeft aan dat er vanuit de bibliotheek volgend schooljaar ook een mooi aanbod komt. 



-Groepen 5 t/m 8 een leerling-tevredenheidslijst afgenomen. De resultaten zijn bekeken. Een greep 
uit de uitkomsten: 
Kinderen geven aan rekenen leuker te vinden dan taal. Gymlessen hebben veel variatie. Kinderen 
voelen zich veilig op school. Ze hebben liever thematische lessen dan gewone taallessen. De 
speelplaats biedt te weinig variatie. Het leeskwartier vinden ze niet zo leuk. Het continurooster wordt 
niet altijd positief ervaren; het eten in de klas is wel gezellig.  
Bij de volgende bouwvergadering laten de leerlingen van de leerlingenraad middels een PowerPoint 
de resultaten zien aan de leerkrachten. 
- De nieuwe directeur begint op 1 juli a.s. Ze komt vrijdag kennismaken met Henri en met de mensen 
die op die dag werken. 
 
3.Notulen 07-04-2021 BS De Beerze  
-De notulen zijn goedgekeurd en definitief. 
 
4.Bespreekpunten met Henri Kempenaars  

- Cito uitslagen en inspectie 

De uitslag van de Centrale eindtoets is nog niet bekend. De normering moet nog worden aangepast. 

De uitslag van de Cito- entree toets is ook nog niet binnen. 

De inspectie bezoekt eens per 2 jaar de bestuurder. Mochten daar bijzonderheden uit naar voren 

komen dan wordt er verder onderzoek naar gedaan. 

LOVS-toetsen jan/ juni zijn ter inzage bij de inspectie. Ouders hebben aan kunnen geven als ze daar 

bezwaar tegen hadden. 

- School-ondersteunings-profiel 

Hierin staat hoe de school de zorg organiseert. Er komt een nieuw format vanuit de Commissie 

Passend Onderwijs van SKOBOS. Zolang het niet klaar is zal het in het ‘oude’ format geplaatst 

worden. 

Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats met de andere scholen binnen SKOBOS; de ‘Effect-

gesprekken’. 

- Concept schoolplan (jaarplan) 

Het schoolplan is geldig tot 2023. Het jaarplan is geëvalueerd. Dat wordt nu bekeken door het MT en 

zal ter instemming aan de MR aangeboden worden. Daarna wordt het doorgestuurd aan de 

inspectie. 

- Veiligheidsplan en arbobeleid 

Informatie hierover is te vinden op de website van de school. 

De quickscan wordt ingevuld door de leerkrachten. 

De RIE wordt waarschijnlijk volgend schooljaar weer afgenomen. 

- Schoolgids en Stroom extra 

Hier wordt aan gewerkt. De Schoolgids wordt ter goedkeuring aangeboden aan de oudergeleding van 

de MR. 

- Vaststellen inzet en formatie 

Het MT buigt zich over de inzet en formatie. Er wordt gekeken naar de plaatsing van de leerkrachten. 

Er is een sollicitatieprocedure gestart voor de vacature voor een leerkracht.  



- Nieuwe rekenmethode 

Er is gekozen voor ‘Wereld in getallen 5 ‘. De nieuwe methode wordt ingevoerd m.i.v. het schooljaar 

2021-2022 voor de groepen 3 t/m 6. Het jaar daarna in de groepen 7 en 8. (Er wordt nog bekeken of 

het beter is om het in groep 7 en 8 gefaseerd in te voeren) 

-Kernconcepten  

 De thema’s voor volgend schooljaar zijn nog niet bekend. De manier van werken aan de 

Kernconcepten is wat gewijzigd. Zelf-ontdekkend leren en zinvolle opdrachten blijven leidend. 

Volgend schooljaar wordt er gekeken of  de  methode ‘Blink’ van toegevoegde waarde kan zijn, voor 

meer houvast en structuur. Groep 3 werkt met ‘De Zaken Zwijsen’; dit sluit aan bij Veilig Leren Lezen. 

In groep 1-2 wordt gewerkt met thema’s van ‘ Kleuteruniversiteit’ en ‘Kleuterplein’.  

- Mark vraagt of er een uitgebreidere jaarplanning met activiteiten kan komen. Ouders zouden dan in 

hun werkzaamheden rekening kunnen houden met het aanbieden van hun hulp. De meeste 

activiteiten staan vermeld in de Stroom Extra. Een uitgebreidere planning aan het begin van het 

schooljaar lijkt niet haalbaar. 

-Vervolg op sollicitaties binnen de MR/GMR 

Inge heeft gesolliciteerd op de vacature die is vrijgekomen na het vertrek van Otto. Er is een gesprek 

geweest met Inge en een afvaardiging van de MR. Inge heeft zich beschikbaar gesteld en is 

aangenomen. Ze heeft per vandaag zitting in de MR. 

Chantal en Mark zijn aan het einde van het schooljaar aftredend. Susan is aftredend bij de GMR. 

Er hebben vier mensen gereageerd op deze vacatures. Moniek, Piet, Wendy en Cindy. Cindy heeft 

zich terug getrokken. Moniek heeft aangegeven graag zitting te nemen in de GMR. Zij zal per 

september de plaats van Susan innemen. 

Piet en Wendy treden per september toe als lid van de MR.  

5.Bespreekpunten zonder Henri Kempenaars 

- Invulling projectgroepen vanuit MR 

Inge geeft aan dat bij ouders de indruk leeft dat deze projectgroepen zijn opgericht nadat een aantal 

ouders van zich heeft laten horen. Er zijn volgens haar ook ouders afgehaakt omdat de 

bijeenkomsten onder kantoortijden plaatsvinden en omdat het best veel bijeenkomsten zijn. 

Toen het plan gelanceerd werd om projectgroepen te vormen om meer duidelijkheid te creëren 

rondom het voorgenomen besluit hebben de MR leden besloten geen zitting te nemen in de 

projectgroepen. De MR leden kunnen als toehoorder aansluiten. 

Inge geeft aan dat ze in principe bij alle projectgroepen  bij de eerste bijeenkomst wil aansluiten. Ze 

wil graag een indruk krijgen van de aanpak en de werkwijze van de diverse project groepen.  

- Vacature school 

Dit agendapunt is eerder aan bod gekomen in deze vergadering. 

- Communicatie in de Stroom 

Nieuwe leden voorstellen. 

- Nationaal programma onderwijs 



Dit agendapunt is eerder aan bod gekomen in deze vergadering. 

 

- Binnengekomen mails 

Ingrid geeft aan dat ouders missen  dat ze niet meer in de school en in de klas kunnen komen. 

Er wordt nagedacht op welke manier we de ouders een blik in de school kunnen gunnen.  Het idee 

om een lege school te filmen lijkt een goed plan. Hierbij voorkom je problemen i.v.m. AVG. 

6. Rondvraag 

- Inge: Is er al nagedacht over een afscheidscadeautje voor Henri? 

             Is er een mogelijkheid om me te informeren over de gang van zake bij de MR?  

Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan een cursus die je wegwijs maakt in de werkwijze, de 

rechten en plichten binnen de MR. 

-Simone: Kan de MR mail anders geregeld worden? Leerkrachten ervaren het als belastend dat mails 

die gericht zijn aan de MR op hun schoolmail binnen komen. Het zou handig zijn als het mailadres 

bee.mr@skobos.nl  aan de mailbox van de personeelsleden gehangen zou kunnen worden. Ingrid 

neemt contact op met Patrick. 

Volgende vergadering: maandag 21 juni 2021. 

Sluiting 21.40 u 

Henriëtte 

 

mailto:bee.mr@skobos.nl

