
   
 

 

NOTULEN MR VERGADERING bs De Beerze 18-10-2021 

   
Datum: 18 oktober 2021   
Tijd:      19.30 - 21.30   
Plaats:  Aula locatie Middelbeers  
   
Aanwezig   
Leden OG:   Piet Blankers (voorzitter) 

Inge van den Broek   
Wendy van Hoof 
Ingrid Welten 

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

                    Simone Moors   
   
GMR:            Moniek Bruininx 
Directie: Dana Wellens 
CVB:                    Liesbeth van den Berg 
OR:   Katrien Groenenwegen   
                            Marion Oosterbos 
 
Toehoorders: Katja Broers 
 
1.Opening  
 
-Welkom 
Piet heet alle dames welkom. Speciaal welkom aan Liesbeth van den Berg, voorzitter van het CvB. 
 
-Notulen 13-09-2021 BS De Beerze  
Notulen zijn vastgesteld. Ze worden op de website geplaatst. 
 
2. Mededelingen / bespreekpunten met Dana Wellens  
-Raadsvoorstel IKC de Klep  
Dana spreekt haar blijdschap uit nu de gemeente haar goedkeuring heeft gegeven voor het realiseren van een IKC op 
de Klep. Het conceptrapport van het verdiepingsonderzoek is klaar. Dana licht toe: 
De uitslagen ven het verdiepingsonderzoek laten zien dat onderwijs op één locatie een must is. 
Vanuit haar gevoel zou Dana het liefst vandaag nog met alle kinderen onder één dak gaan zitten. 
Bij het ondertekenen van de Intentieverklaring in 2018 zijn afspraken gemaakt die nagekomen moeten worden. Na 
ondertekening zou er binnen 5 tot 8 jaar zicht zijn op een IKC. 
Wanneer de kinderen van beide locaties in MB geplaatst zouden worden zou het passen en meten zijn. 
Uit de enquête die de gemeente Oirschot heeft afgenomen blijkt dat 87 % van de mensen in OB niet naar locatie MB 
wil.  
Het voorstel is nu om locatie OB open te houden tot dat het IKC gerealiseerd is.  De onderwijskwaliteit staat onder 
druk; we moeten kijken wat haalbaar is. 
Liesbeth vult aan: Het afgelopen jaar is een roerig jaar geweest. Het conceptrapport is nu klaar.  
We willen naar een communicatie toe; gedragen door het team en door ouders (vanuit de MR). Het voorgenomen 
besluit komt niet meer op tafel. De MR hoeft dus geen advies meer uit te brengen. We gaan er alles aan doen om 
het werkplezier voor het personeel te behouden. Mogelijk is er meer ouderparticipatie nodig; bv in het kader van 
bewegingsonderwijs in OB. 
De datum van 2025 blijft de streefdatum. Liesbeth gaat ervan uit dat dat haalbaar is.  
Onderhoud van de gebouwen wordt kritisch bekeken. De gemeente wordt hier nauw bij betrokken.  
 
Reacties: 



   
 

 

Inge: ‘Waar het wringt voor de leerkrachten’. Leerkrachten moeten duidelijker aangeven toe hoever de kwaliteit 
geleverd kan worden. Misschien kunnen ouders daarin ontlasten.  
Liesbeth legt uit dat het samenstellen van de groepen aan de leerkrachten is. Individuele leerlingen kan niet alles 
geboden worden in de situatie zoals die nu is. 
Leerlingen mogen naar MB als ouders hun kind liever in een enkelvoudige groep geplaatst zien, mits tijdig 
aangegeven. 
Inge geeft aan dat ouders in OB blij zullen zijn met het besluit. Ze zal alles in het werk stellen om mensen te bewegen 
te ondersteunen waar nodig. 
Ze vraagt of in de brief opgenomen kan worden dat de locatie OB volwaardig open blijft. Als ouders weten dat het 
huidige beleid in OB gehandhaafd blijft (groep 1 t/m 6) zal de boodschap zacht landen. 
Henriëtte geeft aan dat ze de keuze om het voorgenomen besluit los te laten de enige juiste lijkt. De teleurstelling 
dat ‘de kwaliteit van onderwijs’ nu minder belangrijk lijkt, wordt door meerdere collega’s zo ervaren. 
 
De werkgroepen krijgen de concepten toegestuurd om ze na te lezen en eventueel op- en aanmerkingen te plaatsen. 
Daarna wordt er snel geschakeld omdat mensen zitten te wachten op communicatie. Liesbeth werkt de info 
(samenvatting verdiepingsonderzoek) uit in een brief. Deze brief zal gelezen worden door Piet en Henriëtte. De brief 
wordt dan woensdag naar ouders verstuurd. Onderliggende documenten kunnen ingezien worden door de MR 
leden.  
 
-Voortgang, Projectplan verdiepingsonderzoek KC De Beerze 
Dit is behandeld bij het vorige agendapunt. 
 
-Onderhoud gebouwen  
Dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering. 
 
-Evaluatie kennismakingsgesprekken 
In bouwvergaderingen zijn de gesprekken geëvalueerd. De  startgesprekken, zoals we ze vanaf nu noemen, zijn 
positief ervaren door de leerkrachten. Op de studiedag van 11 november is er een voortgangsscholing a.h.v. 
intervisie. De meeste ouders gaven ook positieve feedback. Voor sommige ouders was het doel aanvankelijk niet 
helemaal duidelijk. 
Moniek vraagt zich af of ouders die hun eerste kind in groep 3 hebben de specifieke info voor deze groep niet 
hebben gemist. Deze informatie zou tijdens een startgesprek ook gegeven kunnen worden door/ met het kind a.h.v. 
de boekjes die gebruikt worden. 
 In november zijn de oudergesprekken facultatief. Op 11 november willen we verdere afspraken maken binnen het 
team. Dit schooljaar wordt gebruikt om te kijken wat werkt en wat wenselijk is. 
 
-Leerlingenraad 
De bijeenkomst met de leerlingenraad in OB moet nog komen. 
In MB is de leerlingenraad al wel bij elkaar geweest; kinderen uit de groepen 6 t/m 8 . Het was een hele leuke 
ervaring. Het grote project van de leerlingenraad wordt ‘speelmateriaal en speeltoestel op de speelplaats’. Er wordt 
met de kinderen ook nagedacht of het toekomstproof is. De 5 bijeenkomsten die Dana gepland had waren niet 
afdoende; er moeten meerdere data gepland worden omdat het anders volgens de kinderen te lang duurt voordat 
ze weer bij elkaar komen.  
Er komt een brievenbus  waar kinderen ideeën in kunnen doen. 
 
-Evaluatie maatregelen / versoepelingen na 25-09 (Advies MR gevraagd) 
Alle versoepelingen zijn nu toegepast. Teamleden laten zich wordt testen als er twijfels zijn. Het is fijn dat ouders 

weer in de school mogen zijn. Ouders kunnen weer op kijkochtend komen. Piet vraagt zich af of de school antwoord 

heeft op vragen van kritische ouders in het kader van corona. 

 

Als team is er gekeken hoe het onderwijs verzorgd kan worden aan kinderen die in quarantaine zitten.  

De eerste dag krijgen leerkrachten de tijd om materiaal te verzamelen. Deze materialen worden na schooltijd 

opgehaald. De dagen daarna kan via teams ingebeld worden met de leerkracht van 15- 15.30 u om vragen te stellen. 



   
 

 

Kinderen die ‘gewoon’ ziek zijn krijgen geen thuis werk. Bij positief geteste personen/ kinderen wordt de GGD  

gebeld voor advies.  

 

Welke positieve punten nemen we mee na de pandemie? 

-De rustige opstart van de dag; kinderen gaan rustig naar binnen.  

-Kinderen komen zelfstandig binnen. Dit brengt rust bij kinderen, ouders en leerkrachten 

-Ouders, leerkrachten en kinderen kunnen elkaar online makkelijk vinden. 

 
-Inzet NPO gelden 
Er is door de MR akkoord gegeven t.a.v. de inzet van de NPO gelden. Er is behoefte aan een officieel document met 
onderbouwing en een duidelijke stelling. Dan is duidelijk waar goedkeuring aangegeven is. Inge heeft een voorbeeld 
van een document aangeleverd. 
Een gedeelte van de NPO gelden wordt besteed aan devices. 
De werkgroep lezen is met Ilja een plan aan het opstellen in het kader van leesplezier en begrijpend lezen.  
De NPO gelden moeten volgend schooljaar ingezet zijn. De tijd hiervoor is niet verlengd. 
Tips ter invulling van de NPO gelden zijn welkom! 
Voorlichting over drugs werd voorgesteld door Moniek. Er zouden verbinding gelegd kunnen worden tussen dorp en 
school. Het is niet passend binnen de NPO gelden. 
Misschien kan er bij een thema van bv Blink aangesloten worden door bureau Halt met voorlichting t.a.v. drugs en 
alcohol. 
 
-Rapportcyclus (Brainstorm) 
Wat vinden de leden van de MR belangrijk in de rapportcyclus?  
Nu gaan de rapporten mee in november (voortgangsrapport), maart en  juni. 
Dit jaar zijn we begonnen met startgesprekken in de derde week van het schooljaar. In november komen er 
facultatieve oudergesprekken. In maart oudergesprekken en in juni weer facultatieve oudergesprekken. 
 
We willen gaan kijken hoe het in de toekomst gaan doen. Graag input van ouders. 
Gesprekcyclus en rapportcyclus moeten we uit elkaar halen. Een ouderportaal zou fijn zijn. 
Punt komt terug op de volgende agenda. 
 
3.Bespreekpunten zonder Dana Wellens 
-Werkwijze en ambitie MR (Inge) 
MR scholing is door de deelnemende MR leden goed bevallen. Er vallen dingen op zijn plek. 
De MR is een onafhankelijk orgaan. Hebben we een missie die we in een jaar willen bereiken? Wat is onze ambitie? 
De meeste MR-en hebben 2 ouders en 2 personeelsleden. Vanuit de fusie zijn wij een MR met 4 ouders en 4 
personeelsleden. Het huishoudelijk regelement is verouderd evenals de statuten.  
Punten waarover iets besloten moet worden zullen in de eerste vergadering als meningsvormend en in een tweede 
vergadering als besluitvormend openomen worden in de agenda. De oplegger van Inge kunnen we zo overnemen.  
Daarop moet duidelijk zijn wie er instemmingsrecht heeft.  
Huishoudelijk regelement agenderen we voor de vergadering van 6 december.  
 
-Passend Onderwijs 

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 

-Communicatie De Stroom 
Er wordt een kort bericht geplaatst: Er is MR vergadering geweest; de notulen van de vorige Mr vergadering zijn 

geplaatst. Er wordt input aan ouders gevraagd t.a.v. de rapportcyclus. 

4.Rondvraag 

MR leden zijn welkom op de algemene ledenvergadering van de OR op dinsdag 19-10-2021. 

 

Sluiting: 21.35 u. 

Henriëtte 


