
   
 

NOTULEN MR VERGADERING BS DE BEERZE   
Datum: 28 maart 2022 

Tijd:      19.30 - 21.30   
Plaats:  Locatie Middelbeers 
   
Aanwezigheid   
Leden OG:        Ingrid Welte  

Inge van den Broek   
Wendy van Hoof 

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

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

Karin Kerkhof 

 
Toehoorder: Christel Lambers 
  Irene Dirks 
                            Nienke van Kollenburg 
 
Afwezig:            Piet Blankers (voorzitter) 
                            Simone Moors 
 
1.Opening  
 

• Welkom 
Omdat Piet ziek is opent Ingrid de vergadering. Zij is slecht bij stem. Daarom staat Inge haar bij. 
Welkom aan de mensen die zich kandidaat hebben gesteld voor de vacature van ouder-lid binnen de MR. Zij sluiten 
vandaag aan bij de vergadering om een beeld te krijgen van wat de MR inhoudt. 

• Notulen 07-02-2022 BS De Beerze  
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Ze kunnen worden geplaatst op de website. 
 
2.Mededelingen / bespreekpunten met Dana Wellens  
 

• KC de Beerze (de Klep) / vaststellen extra meeting? 
Dana praat de vergadering bij. Er is een inventarisatie gedaan op visie van het Kindcentrum door onderwijs en 
opvang. Er is een bijeenkomst geweest van de klankbordgroep. Daarin is een concept Visie en Missie opgesteld. Dit 
concept wordt teruggekoppeld naar het team op de studiedag van 13 april. Daarna vindt terugkoppeling plaats naar 
de MR, zodat ouders ook hun input kunnen hebben. Er wordt/ worden een of meerdere momenten georganiseerd 
net na de meivakantie om ouders mee te laten denken. Ouder-geleding MR en Dana prikken een datum. 
De projectgroep Nieuwbouw, bestaande uit een projectleider, een bouwkundig adviseur van de Gemeente en een 
adviseur van SKOBOS, Lotte en Dana is bijeengekomen. De stuurgroep, waarin Liesbeth en Samenwijs zitting hebben 
is ook bij elkaar geweest. Zo als het er nu uitziet loopt alles volgens planning. De opdrachtgever van het IKC zijn 
SKOBOS en Samenwijs. 
Er worden nu ideeën opgedaan bij andere scholen en IKC’s. De wensen kunnen straks meegenomen worden door de 
architect. 

• Groot verkeer bij school 
Teun is in gesprek met Jacob Beens van de gemeente. De gemeente is niet snel met reageren. Het idee om een bord 
te laten plaatsen met ‘een verbod voor vrachtverkeer in bepaalde tijden’ gaat waarschijnlijk niet lukken. Het voorstel 
om kinderen een spandoek te laten maken is een leuk alternatief. 



   
 

• Begroting OR / activiteiten 2022/2023 (uitleg door Karin) 
Naar aanleiding van de vraag of de vrijwillige ouderbijdrage moet worden gehandhaafd is dit punt op de agenda gezet. 

Wettelijk gezien zal de vrijwillige ouderbijdrage gaan verdwijnen. Onderwijs is gratis, dus zou het vanuit school 

bekostigd mogen worden. Liesbeth wil graag unanimiteit binnen de scholen van SKOBOS. Scholen moeten dan een 

keuze maken. Uit welk potje het komt en wat je ervan betaalt. De ouderraad hoopt wel een budget te blijven 

behouden. 

De begroting van de ouderraad komt op de algemene ledenvergadering terug. Daarna moet het goedgekeurd worden in 

de MR. 

• Vervangingsprotocol 
Het vervangingsprotocol wordt goedgekeurd. Zoals het beschreven is wordt het in praktijk gebracht. Het wordt op 
de website te geplaatst. Het voorstel om een berichtje in de Stroom te plaatsen waarin ouders attent gemaakt 
worden op de flexibiliteit van de leerkrachten wordt aangenomen. 

• Corona / Covid ontwikkeling procedure 

Vandaag hebben leerkrachten het online onderwijs in de bouwvergadering geëvalueerd. Op donderdag komt het terug 

in de teamvergadering. Leerkrachten waren aanvankelijk wat onzeker, maar over het algemeen is het hen goed 

bevallen.  

• Vakantierooster volgend schooljaar (via GMR )  
Er zitten 4 woensdagen in de studiedagen. Dit heeft te maken met het totaal aantal uren die kinderen in het jaar 
moeten maken. Kleine aanpassing: De studiedag van 7 maart moet woensdag 8 maart zijn.  

• Concept formatie volgend schooljaar  
De informatie die het team gekregen heeft wordt nu gedeeld met de MR. 
Dana licht het kort toe. (zie document Leerlingprognoses) Het concept van de formatie komt terug in de MR-
vergadering van 16 mei. PMR moet daarop goedkeuring geven. 
Leerlingprognoses vanuit Verus zijn toegevoegd.  

• Schoolontwikkelgesprek met CvB  
Op woensdag 9 mei is Liesbeth geweest voor het Schoolontwikkelgesprek. 
Hierin kwamen de ontwikkeling van het KC en de kwaliteitscyclus met leerkrachten ter sprake. 
De groei van kinderen t.o.v. zichzelf en de groei van de groep bleek te weinig. Waarschijnlijk is corona een 
gedeeltelijke oorzaak hiervan. Er wordt nu vooral ingezet op spelling.  
Liesbeth bracht een klassenbezoek aan Teun. Ze heeft gezien hoe er gewerkt wordt met de methode Blink. Ze was er 
zeer over te spreken.  
Liesbeth, Dana en Lotte hebben een goed gesprek gehad. Daarin kwam het verschil naar voren tussen onderwijs en 
opvang. Verschillende wet- en regelgeving en financiering. 

• schooladvies groep 8 
Adviesgesprekken zijn al geweest. De adviezen lagen in de lijn van de verwachtingen. De CITO eindtoets wordt eind 
april afgenomen. Dit wordt gezien als bevestiging van het advies dat door de school in eerder stadium is gegeven. 

• Kwaliteitsmonitoring  
De vaardigheidsgroei wordt per groep bekeken. Oostelbeers en Middelbeers laten weinig verschillen zien. 

• Uitslag tevredenheidsenquête 

Morgen gaat Dana met 3 ouders in gesprek . De tevredenheidsenquête is door 23 % van de ouders ingevuld.  
Via de schoolapp ‘Social schools’ wordt straks met ouders gecommuniceerd. De mailchimp gaat er uit; die is niet 
AVG proof. De Stroom vervalt daardoor. Wendy gaat meedenken in een groepje dat zich gaat richten op de invoering 
van ‘Social Schools’. 
 

• Inge: 
-In de Stroom staat informatie rondom het Preventieteam. Is de verdeling GGD OB en MB bewust zo 
gedaan? Wijzer en GGD zitten 3x op donderdag in Mb en 1x op donderdag is Wijzer in Ob;  GGD is op die 
donderdag bij de opvang. Dana geeft aan dat op oproep de GGD ook op donderdag naar OB kan komen. De 
verdeling is gemaakt in evenredigheid met de leerlingaantallen op beide locaties. 
-In OB zijn sommige ouders niet tevreden over Passend Onderwijs. Het is niet duidelijk wat er precies onder 
ligt. Advies aan ouders om in eerste instantie contact op te nemen met de leerkracht en anders met Dana. 
 

3.Bespreekpunten zonder Dana Wellens 
 

• Ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie 



   
 

Dit punt schuift door naar de volgende vergadering 
 

• Vacatures MR 
Alle 3 de kandidaten zijn uitgenodigd en hebben vandaag de vergadering bijgewoond. 

 

• Missie en ambitie MR 

Dit punt schuift door naar de volgende vergadering. 
 

• Vrijwillige ouderbijdrage 

Dit onderwerp is eerder in deze vergadering aan bod geweest. 
 

• Communicatie De Stroom 
Inge schrijft een stukje voor in de Stroom. 

 

• Aansluiting OR op 19 april (Middelbeers 20.00)  
Wendy probeert namens de MR aan te sluiten. 
 

• Ingrid legt uit hoe de procedure met betrekking tot de vacature in de MR gaat verlopen. Er zijn 3 kandidaten 

en maar één plekje. De mogelijkheid om digitaal te stemmen wordt onderzocht. Dan zou op de volgende 

vergadering het nieuwe MR lid bekend gemaakt kunnen worden. Vóór 11 april sturen de kandidaten een foto 

met een kort stukje voor in de Stroom. Op 24 april sluit de stemming.  

 

4.Rondvraag 

• Wendy: Zijn er nog vragen vanuit de Aktiegroep Oostelbeers? Nee. Er is niks binnengekomen. 

• Karin: Namens de ouders van de ouderraad geeft Karin aan dat ze het jammer vinden dat alles wat er vanuit 

ouders geregeld was voor de carnavalsviering niet door kon gaan.  

• Henriëtte geeft aan dat ze volgend schooljaar de taak van notuleren van de MR vergaderingen graag aan 

iemand anders over wil dragen. 

5. Sluiting 

21.25 u  

Henriëtte 

 


