
Postbus 24, 5660 AA Geldrop

Email: mrbb@nutgeldrop.nl
Website: www.benedenbeekloop.nl

Beste leden van de medezeggenschapsraad van de Beneden Beekloop,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van:

Datum: 22 oktober 2019
Lokatie: Beneden Beekloop
 
Met vriendelijke groet,
Voorzitter MR

GENODIGDEN:

Wie en functie: Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Afwezig (zonder
kennisgeving)

Voorzitter MR x
Directeur x
Lid MR, namens personeel x
Lid MR, namens personeel x
Lid MR, namens personeel x
Lid MR, namens ouders x
Lid MR, namens ouders x

AGENDA

Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd
1. Opening en 
vaststellen van agenda

Mededelin
g

Wie notuleert? Wie bewaakt tijd? 5 min
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20:00 – 20:05
Lid OMR notuleert; lid PMR bewaakt tijd

2. Notulen vorige 
vergadering

20.05 – 20.10

Ter 
vaststellin
g

1 Notulen 17 september 2019 worden goedgekeurd, na verduidelijking op vraag van
lid OMR over typecursus groep 7: deze worden aan de huidige groep 7 in ieder
geval aangeboden, ofwel dit jaar ofwel volgend schooljaar.

Notulen zijn vastgesteld en actielijst is geupdate

5 min

3.Ingekomen post/e-
mail

20.10 – 20.15

Ter 
kennisgevi
ng

2, 3, 4, 5 – E-mail directeur personele zaken 29 september 2019
– E-mailwisseling directeur Social Schools/AVG 30 september 2019
– Mailwisseling MR/OR sponsoring AH plus instemming 3 oktober 2019
– Mailwisseling dir/OR sponsoring AH 4 oktober 2019

5 min

4. Mededelingen 
directie

20:15 – 20.35

Ter 
bespreking

10 – Personele zaken: vervanging vertrekkende leerkracht, bezetting ivm afwezigheid
leerkrachten ivm ziekte etc

Leerkracht gaat vertrekken naar andere stichting. Er is nu vacature, die intern 
(binnen BB en overige Nutscholen) uitgezet is, maar hier is nog geen reactie op 
gekomen. Vandaag (22 oktober) is de vacature extern de deur uit gegaan (via 
ouders en leerkrachten mag dit gedeeld worden). Deze week wordt hij ook 
gedeeld op gratis sites (oa Indeed); Benoemings Advies Commissie (BAC) is 
samengesteld, bestaande uit: Directeur, leerkracht, lid PMR, MT lid. PMR lid 
vraagt of leerkracht parallel klas niet meegenomen moet worden in deze 
procedure. Dit wordt door directeur meegenomen. Sollicitatietermijn is tot 9 
november.  

-  Leerkracht  bovenbouw  is  na  herfstvakantie  weer  teruggekomen  na  ziekte;
leerkracht bovenbouw is nog wel afwezig. Het streven was om fulltime te beginnen
volgende week, maar dit wordt uitgesteld. Oud collega is een geschikte waarnemer
en zal de taken op zich nemen totdat groepsleerkracht terug is.

– Rapportage inspectiebezoek (bijlage 10)
Directeur is hier heel erg blij hiermee (MR bevestigt dit). Als het definitieve 
rapport er is wordt de pers ook gebruikt om gewenste berichtgeving te doen.
Op vraag van de voorzitter: met het oog op transparantie bespreekt directeur of 
het mogelijk is dat de MR ook toegang krijgt tot het dashboard en komt hier 

20 
min
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volgende keer op terug [ACTIEPUNT]

– Update beleid sponsoring
Het beschikbare beleid is sterk verouderd. Er is nog geen update beschikbaar (dit is
een  bovenschoolse  aangelegenheid).  De vraag  vanuit  de  MR is  met  bestuurder
besproken  en  zij  gaat  er  mee  aan  de  slag.  Directeur  neemt  dit  mee  naar
directieberaad en vraagt na wanneer er een update te krijgen is.

– Terugkoppeling studiedagen september
Op de eerste dag zijn andere scholen bezocht, op tweede dag presentaties hierover 
gegeven (o.a. oog op gebouw, dienend op onderwijs, wat neem je mee, wat niet) en 
HGW. Teamleden zijn heel enthousiast en de inzichten zijn heel verschillend. 
Vervolg: presentatie met tips en tops, die meegenomen worden als input richting 
architect. 
Op  dit  moment  een  stop  op  de  nieuwbouw,  vanwege  gemeentelijke  situatie
(financieel). Tijdschema is hierdoor helemaal onzeker.

- AVG
We bespreken dit onderwerp naar aanleiding van een email die de MR ontvangen 
heeft van een ouder met betrekking tot de door school uitgedeelde AVG 
formulieren; ouders moeten door school 1x per jaar om een update gevraagd 
worden op het AVG formulier. Dit betekent echter niet dat er ook maar één keer per
jaar toestemming kan worden ingetrokken: dat kan op ieder door de ouder gewenst 
moment. Indien de ouder het formulier niet aan school retourneren, kan de school 
dit beschouwen als ‘geen toestemming’ (door het opt-in/opt-out systeem wordt 
geen reactie gezien als geen toestemming). De MR adviseert de directie om de 
communicatie over AVG tussen school en ouders te laten verlopen en niet via 
kinderen. Als je graag zo veel mogelijk formulieren retour wilt hebben, stuur dan 
een herinnering naar ouders via Social Schools of e-mail of spreek ouders 
persoonlijk aan. 
AVG formulier van dit jaar is iets aangepast ten opzichte van vorig jaar, omdat het
voor  school  op  sommige  vlakken  niet  werkbaar  was.  Orthopedagogische
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toestemming is een lastig onderwerp. De MR adviseert nog eens na te gaan of het
delen van gegevens ivm een onderzoek of bespreking met IB of orthopedagoog niet
onder een van de andere AVG-grondslagen valt. Buiten dat is het natuurlijk zo dat
ouders altijd geïnformeerd zouden moeten  te worden indien er onderzoek naar een
kind wordt gedaan ivm transparantie. 
Directeur communiceert naar ouders de handelswijze naar aanleiding van input MR
en ook dat niet retourneren, geen toestemming betekent [ACTIEPUNT]. 
Voor eigen gebruik mogen ouders wel foto’s maken van schoolse aangelegenheden
(van o.a. sportdag, musical), en eventueel via ouder app op Whats app dit delen,
mits de foto’s in de groep blijven. Vraag is deze handelswijze op schoolvlak of op
directieniveau opgepakt moet worden (dmv het maken van beleid). Harold neemt
dit  mee naar  directeurenoverleg.  Stap  1 is  een  eenduidig beleid  hebben,  stap  2
handhaving is handhaving hiervan.

5. SOP en beleid LAT-
klas

20.35 – 20:50

Ter 
bespreking
en 
instemmin
g

6 en 7 Wijzigingen in het SOP: hierop heeft de MR adviesrecht.
De wijzigingen zijn aangepast door de IB-ers (en gereviewed door MT, waarna in 
team besproken). Stukken worden als positief en goed ervaren door MR. SOP is het
stuk wat beschrijf hoe het onderwijs praktisch ingericht is. Een volgende update zal
in een andere kleur geschreven worden (zodat de verschillen/update gemakkelijk 
herkenbaar zijn). Binnen plenaire sessie team was er vrij veel eenduidigheid en was
de inhoud herkenbaar. 
Vraag OMR lid: Hoe linkt het stuk aan de wet hierop? Er is losgelaten is om een 
standaard template te gebruiken, de wettelijke eisen zijn in het stuk opgenomen en 
is het geënt op de BB school. 
Vraag OMR lid: pagina 17: wat is het vervolg als ondersteuningsbehoefte van de 
leerling niet door school geboden wordt (‘wanneer vindt school dit nog 
verantwoord en kunnen we aan de ondersteuningsbehoefte volstaan’); door 
samenwerkingsverband hopen de kinderen die hierdoor tussen wal en schip dreigen
te vallen een plek te krijgen. BB zit onder percentage van het 
samenwerkingsverband en krijgt dit jaar geld terug (vanwege minder 
verwijzingen).
Vraag OMR lid: hoe is de verdeling tussen LAT en plus klas? Dagdelen LAT t.o.v. 

15 
min
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plus klas is 7:1 in dagdelen, in uren staat dit ongeveer 1:1. Meer kinderen hebben 
de behoefte van de LAT klas (er is meer dan 1groep nu), plusklas is over 3 scholen 
verdeeld. Leraren nemen plus klas behoefte ook al beetje op zich (deze kinderen 
hebben relatief weinig uitleg nodig).
Aanbeveling OMR lid: pagina 13: Ehlers-Danlos syndroom staat specifiek 
vernoemd; omschrijf dit anders (bijv. bepaalde syndromen) .

SOP beleid: MR adviesrecht op SOP beleid (art11, 1sub-r): positief advies wordt 
gegeven.

Beleid LAT-klas ter kennisname en ev. bespreking.
Beleid LAT klas is op ongeveer zelfde wijze veranderd als SOP beleid. 
Aanpassingen zijn geupdate en evaluatie LAT klas is al gebruikt om beleid aan te 
passen. IBers kunnen gemakkelijk door leerkrachten bereikt worden, naast de vaste 
momenten die er al staan.
Aanbeveling OMR lid: pagina 6/7: tijdspad aanmelding en plaatsing: informeren
ouder staat  in dit deel niet/nauwelijks benoemd, terwijl deze een belangrijke rol
speelt. Gebruik de verduidelijking in het beschreven tijdspad  op de wijze waarop
dit ook op pagina 10 vermeld staat. 

MR adviseert positief.

Beleid PLUS-klas: wordt door bestuurster aan de GMR voorgelegd. Kan de MR na
instemming GMR een afschrift ter inzage krijgen?

6. Stand van zaken 
nieuwbouw

20:50 – 21.00

Ter 
bespreking

Wat is de stand van zaken? Input studiedagen?
Deze zijn al besproken bij mededelingen directie.

10 
min

7. Stand van zaken 
ICT

Ter 
bespreking

8 en 9 – Cijfers/normering Parnassys: gespreksverslag 28 juni 2019 bespreken
CITO heeft mogelijkheid geboden in hun eigen systeem om de aanpassing te doen 
zodat het niet met terugwerkende kracht veranderd werd, andere partijen konden 

15 
min

10/24/19 Pagina 5 van 11



Postbus 24, 5660 AA Geldrop

Email: mrbb@nutgeldrop.nl
Website: www.benedenbeekloop.nl

21.00– 21.15  dat niet. Vandaar dat in Parnassys de CITO normering met terugwerkende kracht is 
aangepast. 

In het schrijven van de directeur wordt aanbevolen de volgende alinea aan te passen
naar:
B) Er is geconstateerd dat Cito de normering voor het vak begrijpend luisteren met 
terugwerkende kracht heeft gecorrigeerd. Het betreft hier een landelijke correctie, 
geïnitieerd vanuit Cito, die door Parnassys is overgenomen.

Vraag van OMR lid 
Hoe wordt hierover gecommuniceerd richting ouders? Zijn er nog verwachtingen 
hierover? Met uitzondering van een ouder zijn er niet meerdere ouders geweest die 
hier verdieping over wilden krijgen. Met betrekking tot interne communicatie, kijk 
in groep 7 en 8 kritisch op qua normeringen. [ACTIEPUNT] Hier ligt voor IBers de
actie om dit mee te nemen. Directeur koppelt dit terug volgende MR vergadering

Aanbeveling vanuit MR: wijs ouder er in de rapporten expliciet op dat er naar 
normering gekeken wordt (en niet alleen naar de score). Hiervoor kan een update 
van het voorblad en uitleg nodig zijn. Ook aanvullende communicatie aan ouders 
wordt aanbevolen. 

MR kan zich vinden in de conclusie van het document.

– Werken in de cloud: antwoorden bestuurder op vragen MR bespreken
o Huidige ICT middelen op school (apparaten, netwerk) wordt door leraren als 

storend, vertragend ervaren. Noodzaak is helder.

o Onderwerp heeft nog niet op agenda GMR gestaan, maar is na mislukte dialoog 

met bestuurder terug naar school gezet. Vraag nu is alleen “wie is met wie in 

gesprek”, wie geeft de instemming aan Jessica.  

o Het huidige voorstel, voor BB, is nu: Het kiezen voor een cloud oplossing geeft 
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nog de opties tussen Microsoft en Google. Prowise (door andere scholen al 

gebruikt en gecertificeerd voor onderwijszaken, en goedkoopste) komt een scan 

maken wat er veranderd moet worden aan infrastrucuur; implementatie geeft 

omzetting bij leerkrachten (vanaf 1 januari gaat huidige server uit de lucht).

[ACTIEPUNT] Vervolg stappen/acties: Voorzitter MR komt hier op terug: bij wie
ligt de actie (GMR of MR BB), is er instemming nodig of niet (door  bestuurder).
Vz doet aan rest vd MR leden een voorstel. 

8. Informatie-
voorziening ouders

21.15 – 21.30

Ter 
bespreking

11 Plan van aanpak leerteam informatievoorziening ouders bespreken
Stuk is nog incompleet, wordt nu ter kennisgeving aangenomen en MR wacht op 
complete versie.

Stand van zaken website en Social Schools app: tussentijdse evaluatie
Op BB is nu 94% connectie rate en ontbrekende ouders worden nu actief benaderd
via leraren (niet vanuit onwil, maar lukt niet altijd) en Directeur. Op moment dat
100% gehaald is, wordt Social School de enige communicatie methode naar ouders.
Voor nieuwe groepen of instroom kleuters wordt dit ook expliciet genoemd,  en
wordt de verantwoordelijkheid bij ouders gelegd de app te installeren.  Advies MR:
hanteer langer back-up plan (ook bij leerkrachten).

15 
min

9. Mededelingen 
vanuit GMR

21.30 – 21: 35

Mededelin
gen

- 5 min

10. Mededelingen 
vanuit OR

21:35 – 21:40

Mededelin
gen

- 5min

11. Jaarverslag MR 
‘18-’19

21.40 – 21:45

Ter 
bespreking

12 Jaarverslag MR goedgekeurd en voorzitter MR zorgt dat deze op de website BB
komt.

5 min
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12. Activiteitenplan 
MR

21:45 – 22.00

Ter 
bespreking

13 en 14 De open discussiepunten uit het Activiteitenplan worden besproken:

- Zittingstermijn MR leven (vanuit reglement) staat maximaal 4 jaar.

Er wordt afgesproken dat er de intentie is om de eindtermijnen nu op elkaar af te 

stemmen (zodat niet gehele MR op zelfde moment wisselt), en om de MR leden 

bij jaarovergangen beter te verdelen (zittingstermijnen laten starten en eindigen 

bij einde schooljaar).

- Plannen vergaderingen ivm vakantie: goed opletten volgende keer bij het plannen 

van de vergadering

- Op dit moment is er geen secretaris binnen de MR. Om de voorzitter MR te 

ontlasten zou het fijn zijn als er een vaste secretaris komt die de volgende taken 

op zich neemt (of dit op roulatie basis gedaan wordt en onderstaande taken 

worden verdeeld): 

o Concept notulen -> checken en achteraan zitten

o Concept notulen delen met MR

o Notulen vorige keer anonimiseren en op website

o Jaarverslag maken

o Activiteitenplan maken

[ACTIEPUNT]Actie voor alle MR leden: denk na over hoe iedereen hier in zit en 
wat je wilt doen
[ACTIEPUNT] voorzitter MR deelt de routine van de notulen met MR leden.

15 
min

13. WVTTK

22:00 – 22:05

Directeur bekijkt of Social schools uitgebreid kan worden met een aparte groep
voor  MR leden  (die  afgeschermd  is  en  die  gebruikt  kan  worden  om elkaar  te
bereiken). [ACTIEPUNT] Directeur vraagt na bij Patrick of dit kan en of dit door
de MR leden getest kan worden.

5 min
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14. Rondvraag  Geen onderwerpen voor de rondvraag ontvangen 0 min
Sluiting vergadering

22.05

ACTIEPUNTEN

Datum Actiepunt Wie Wanneer gereed
Actiepunten huidige vergadering

22-10-2019 Toegang verlenen aan MR aan dashboard school Dir klaar
22-10-2019 Communicatie van handelswijze rondom AVG formulieren naar ouders Dir klaar
22-10-2019 Inlichten IBers over kritische blik op eventuele veranderingen in normeringen groep 7 

en 8
Dir klaar

22-10-2019 Werken in de cloud: bij wie ligt de actie (GMR of MR BB), is er instemming nodig of 
niet (door Jessica).

Vz MR 26-11-2019, komt 
terug in 
vergadering.

22-10-2019 Bedenk voor jezelf hoe je in de secretaris rol of verdeling van de secretaris taken zit Alle MR leden 26-11-2019, komt 
terug in de 
vergadering.

22-10-2019 Deel routine voor notulen met MR leden Vz MR klaar
22-10-2019 Navragen bij Patrick of aparte groep gemaakt kan worden voor MR binnen Social 

Schools, die ook getest kan worden door MR leden
Dir klaar

Actiepunten vorige vergadering
17-09-2019 Navragen vervolgstappen rondom het proces ‘Toekomstbestendig NUT’ GMR-leden 24-09-2019
17-09-2019 Opnemen kopje ‘internationalisering’ in schoolplan met toevoeging dat nadere 

invulling volgt.
Dir klaar

17-09-2019 Laatste adviezen jaarplan bekijken en daar waar nodig toevoegen.
- Format waarin overzichtelijk is wanneer en hoe ouders betrokken worden (wordt er 
inzet verwacht of gaat het om informeren).
- Bij de doelen van dit jaar toevoegen wat er later nog aan bod komt door de 
overkoepelende, gestelde doelen in het schoolplan.

Dir klaar
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- Onder ICT – Consequenties organisatie : laatste zin aanpassen. Onduidelijk dat dit 
document overkoepeld is, mogelijk verwijzing naar beleidsstuk organisatie
- Kritisch kijken naar spelling binnen het document.

17-09-2019 Feedback schoolgids vanuit MR borgen en aan leerteam overhandigen.

Aanvullen schoolgids ‘absentie/verlof’. Dit stukje ook in de eerstvolgende NutsNootjes
delen met ouders als nieuwsbulletin.

Dir klaar

17-09-2019 Navragen aanwezigheid statuten bij bestuurder, delen met MR.
(managementstatuut en professioneel statuut).
Management statuut binnen de stichting is er, gedateerd van 8-10-2016; professioneel 
statuut is niet aanwezig. Beiden hebben een update nodig. 

Dir 22-10-2019

17-09-2019 Opstellen beleid sponsoring. Overleg met bestuurster voor mogelijke eenduidigheid 
stichting.

Dir Op agenda, 
sponsoring

17-09-2019 Delen plan kleuters met betrekking tot inzet werkdrukverlagende middelen. FvM Open, update 26-
11-2019

17-09-2019 Overleg met bestuurster over opstellen huisbeleid omtrent: hoe wordt omgegaan met 
privacygegevens delen door ouders juridisch gezien? Hoe verhoudt school zich tot 
ouders en wat is de verantwoordelijkheid van school om dit met ouders te bespreken?
OMR lid geeft aan dat dit punt pas over 3 GMR vergaderingen geagendeerd staat; hij 
zal er op terug komen als dit in de GMR besproken is.

SP Op agenda, AVG

17-09-2019 Delen actiepunten voor het gesprek rondom cijfers Parnassys met dir. NG Ok
17-09-2019 Doorgeven aan M. (OR) dat er nog ergens REF in begroting staat. NG Ok
17-09-2019 Communiceren met M. (OR) dat instemming voor de begroting verleent is door MR.

Vragen om een compacte samenvatting van begroting voor schoolgids. Samenvatting
delen met dir, zodat deze opgenomen kan worden in de schoolgids.

TvG

TvG/Dir

Ok

Ok

17-09-2019 Opstellen jaarverslag ‘18/’19 MR. NG Ok
17-09-2019 Bedanken ouder PMR lid voor deelname namens gehele MR. Is geen formeel afscheid

genomen.
NG Ok

17-09-2019 Afgesproken: Borgingsdocumenten van beleidstukken worden geagendeerd bij de MR,
zodat er ruimte is voor input.
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