
   
 

NOTULEN MR VERGADERING BS DE BEERZE   
Datum: 16 mei 2022 

Tijd:      19.30 - 21.30   
Plaats:  Middelbeers 
   
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  
                          Diewertje Straven 

 
 
1.Opening  

• Welkom 
Welkom op de een na laatste vergadering van dit jaar en de laatste vergadering voor Ingrid. Speciaal 
welkom aan Nienke. Zij is verkozen tot nieuw MR-lid van de oudergeleding met ingang van het nieuwe 
schooljaar. 

 

• Notulen 28-03-2022 BS De Beerze  
: De gemeente heeft een mobiliteits-inventarisatie gedaan. Daarop konden knelpunten aangegeven 
worden. Piet heeft daar het punt van ‘Groot verkeer’ ingebracht. De vuilniswagens zullen hun ophaaltijden 
aanpassen. 
 
2.Mededelingen / bespreekpunten met Dana Wellens  

• KC de Beerze (de Klep)  datum extra meeting 
Het laatste stukje van het concept met betrekking tot het Kindcentrum moet nog verwerkt worden.  
Dana en Lotte hebben contact met de interieur architect. Zij maakt nu een ‘vlekkenplan’ dat meegenomen 
wordt naar de architect.  
Opvang/ onderwijs hebben contact met Beerse Boys om de samenwerking te versterken. De 
intentieondertekenaars worden ook benaderd. 
 
Voorstel voor de meeting met ouders: maandag 13 juni 19.30 u. Dana plaatst een uitnodiging in de Stroom.  
MR zal hierin een organisatorische rol nemen. Ingrid bereidt het samen met Dana voor. 
Vooraf wordt het concept-plan met de MR gedeeld. 
Opvang mag ook aansluiten op de avond voor de ouders. Kim Didde wordt benaderd. Ouders zal gevraagd 
worden wat hun idee is bij het gebouw, met betrekking tot de indeling. 
 



   
 

• Social schools update 

De werkgroep bestaande uit Sandra, Gwenn, Janneke, Stans en Wendy is 16 mei bij elkaar gewest. Er is een 

tijdspad uitgezet.  

Dit schooljaar wordt Social schools uitgeprobeerd en volgend schooljaar wordt het daadwerkelijk  ingezet. 

Op studiedag van 27 juni wordt het team geïnformeerd. Het concept beleidsdocument is gemaakt; op 

bestuursniveau, op schoolniveau en m.b.t. ouders.  

Wat er allemaal mogelijk is binnen de app komt  op een later moment aan de orde. De app zal het enige 

communicatiemiddel zijn; de mail wordt dan niet meer gebruikt.  

In de stroom staan vaak externe berichten. Misschien is het gebruik van de app hét moment om te stoppen 

met het delen van externe berichten via de nieuwsbrief. Is er een mogelijkheid om een ander platform te 

gaan gebruiken? 

Bij de implementatie is het belangrijk een duidelijke gedragscode af te spreken. Met ouders, maar ook 

binnen het team. Er is een tijdspad afgesproken voor de implementatie. 

Op facebook worden berichten ‘voor de fun’ gedeeld. 

Er wordt gekeken of de app van het onderwijs in één systeem kan met de opvang. 

Komt terug op de agenda van de volgende vergadering. 

 

• Vaststellen inzet en formatie PMR 

Toelichting op het plan: In OB komen 2 kleutergroepen. Er komt een groep 3 en een groep 4 in de ochtend. 

In de middag zitten deze groepen bij elkaar. Op de middagen plannen we voor die groep gym, 

handvaardigheid, muziek ed. In MB 3 kleutergroepen en een groep 6 6/7 en 7. Dana is aan het kijken op 

welke manier de grote groepen en de combinatiegroepen ondersteund kunnen worden. (onderwijsassistent, 

LIO-stagiaire)  

De PMR geeft instemming op het formatieplan. Henriëtte zal het namens de PMR ondertekenen. 

 

• BSO 

Er is een grote wachtlijst omdat er een personeelstekort is. Het loopt vast. 

Lotte gaat samen met Korein kijken of er meer ruimte kan komen. 

Het bestuur van SKOBOS heeft een inspanningsverplichting (geen resultaatverplichting) als ouders geen 

opvang kunnen regelen.  

Er zijn klachten t.a.v. de communicatie van Samenwijs naar ouders. 
 

• Terugkoppeling GMR 

De ouderbijdrage: Liesbeth wil graag de ouderbijdrage afschaffen. Ze legt het terug bij de scholen Die 
bepalen of er wel of geen bijdrage gevraagd moet worden..  
De ouderbijdrage is sowieso vrijwillig. Er mag niet meer geïnd worden via automatische incasso; er mag 
ook herinnering meer gestuurd worden. De begroting OR moet goedgekeurd worden door de MR. De 
activiteiten moeten een educatieve inhoud hebben. 
Dit punt komt terug op de vergadering van 20 juni. 
 

• Afscheid van Ingrid. Piet bedankt Ingrid voor haar grote inzet en betrokkenheid. Een bloemetje is 
zeker op zijn plaats! 

 
3.Bespreekpunten zonder Dana Wellens 
 

• Ouderparticipatie / ouderbetrokkenheid 
De opkomst voor de stemming voor een nieuw MR lid is teleurstellend laag. 
Ouders geven aan dat het soms lastig is om in contact te komen met school. In deze periode na corona  
moet het nog groeien  
Het kijk/ vragen half uurtje en Social Schools zullen de ouderbetrokkenheid vergroten. Evenals hulp door 
ouders binnen de school. 



   
 

Dit punt moet jaarlijks terug komen op de agenda in deze periode. 
 

• Missie en ambitie MR 

Dit punt schuiven we door naar de volgende vergadering. 

 

• Nieuw lid MR 

Nienke start officieel met de MR vanaf volgend schooljaar. Piet zal Patrick benaderen om alles in Teams 

voor haar in orde te maken.  

 

• Taakverdeling volgend schooljaar 
De PMR leden zullen komend schooljaar op toerbeurt notuleren. De belangrijke punten worden meteen in 

een concept jaarverslag geplaatst. 

Ingrid maakt een lijstje van de taken die zij heeft ingevuld. Komende vergadering kijken wie deze taken 

over gaat nemen.  

 

• Jaarwerkplan bekijken ( vaststellen vlg vergadering) 
Piet zal het jaarwerkplan met Dana bespreken. Het komt op de volgende vergadering terug ter vaststelling. 

 

• (Aansluiting volgende) OR vergadering 
Dinsdag 28 juni is de volgende OR vergadering. Inge sluit aan. 
 

• Communicatie De Stroom 
Klankbordavond op maandag 13 juni. 
Notulen zijn goedgekeurd. Ze zijn op de website geplaatst. 
 
4.Rondvraag 

Simone: Wat is de rol van de OR binnen de MR. Over welke onderwerpen mag worden meegepraat/ 

meegedacht en waarover niet? 

Inge: Kunnen we de opleggers gaan gebruiken?  Ze wil graag weten waarop ze mag adviseren of 

instemmen. Zonder af te doen op de inhoud wil ze graag  meer ‘to the point’ komen.  

Kan de werkwijze van de MR jaarwerkplan volgende vergadering op de agenda komen? 

Sluiting: 21.45 u 

Henriëtte 


