
Agenda en Notulen MR BB
Datum 19 oktober 2021
Aanvang 20.00u – 22.00 u
Locatie Beneden Beekloop

(bijwonen indien aangemeld)

Genodigden
Naam: Rol: Aanwezig: Afwezig:
JvH Voorzitter MR, namens ouders X
HvdV Directeur BB X
TvG Lid, namens ouders X
MSt Lid, namens ouders x
MTh Lid, namens personeel X
FvdM Lid, namens personeel X
RM Lid, namens personeel X

Punt: 1 Tijd: 20.00 – 20.05 Onderwerp: Opening en vaststellen agenda Bijlage(n): 1.1

Toelichting bij agenda

Notulen

Punt: 2 Tijd: 20.05 – 20.15 Onderwerp: Notulen vorige vergadering Bijlage(n): 2.1

Toelichting bij agenda
Vaststellen notulen vergaderingen 22-06-2021 en bespreken actielijst
Notulen
Notulen vergadering van 22-06-2021 vastgesteld

Reclame: naar aanleiding van de MadScience workshop en flyers die meegegeven zijn aan de kinderen, even kort
de discussie gehad hoe er met “reclame” omgegaan wordt: onderwijsgerelateerde “reclame” wordt getolereerd
op school (MadScience, Taptoe, …) Squla is lastiger, gezien AVG niet geheel geïmplementeerd is.

Punt: 3 Tijd: 20.15 – 20.15 Onderwerp: Ingekomen post/e-mail Bijlage(n): -

Toelichting bij agenda
Geen
Notulen
Mail “Bijeenkomst Passend Onderwijs in beweging SWV Helmond-Peelland.nl” wordt aan ouders doorgestuurd
via Social Schools

Punt: 4 Tijd: 20.15 – 20.30 Onderwerp: Mededelingen directie Bijlage(n): 4.1

Toelichting bij agenda
Gang van zaken omtrent Corona
Personele zaken
Situatie nieuwbouw
Overige bespreekpunten vanuit Directie BB
Notulen
Gang van zaken m.b.t. Corona
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De protocollen die werden uitgegeven door de POraad zijn vervangen door richtlijnen. Deze richtlijn (voorheen
‘protocol’ genoemd) is een handreiking voor de sector basisonderwijs.

Personele zaken:
We hebben 2 leerkrachten aangenomen begin van dit schooljaar. Armand en Mascha. Beiden zijn goed gestart.
De begeleiding van nieuwe leerkrachten wordt gevolgd en afgestemd op de behoeften. Ook zijn er 3
onderwijsassistenten toegevoegd aan het team van de BB.  Maaike, Natascha en Sabine bieden extra
ondersteuning aan (leerkrachten) aan kinderen. 

Situatie Nieuwbouw: Berichtgeving Social Schools dd 19 okt. 2021
Situatie Nieuwbouw is besproken, naar aanleiding van een berichtgeving vanuit Directeur aan MR. Ouders van
de school zullen op korte termijn ingelicht worden, en moeten eerst nog een paar zaken met de gemeente
opgehelderd worden qua communicatie, voordat er iets gedeeld kan worden.
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Punt: 5 Tijd: 20.30 – 21.00 Onderwerp: Verslag 20-21 en Jaarplan 21-22 BB Bijlage(n): 5.1 – 5.2

Toelichting bij agenda

Notulen
Advies vanuit de MR:

- Jaarverslag de punten die voorgenomen waren, maar waar niet aan toegekomen is, expliciet te
noemen.

- Jaarplan:
o plan tussentijdse evaluatie momenten in (op basis van de projectplannen)
o Detaillering van bijv. nieuwbouw zal gevolgen hebben voor de jaarplan onderwerpen
o Wereldoriëntatie 21st skills: reflectie van de methode (doel behaald) inplannen na het

afronden van de methode.
o Rekenen toegevoegd (evaluatie Pluspunt) aan jaarplan
o Spelling en begrijpend lezen: vorig jaar focus meer op spelling, dit jaar vooral begrijpend lezen
o Verbeteren van professionaliteit in samenwerking (cursus voor personeel): relatieve grote

reservering, maar goed om door en met het team uit te laten voeren. Verwachting dat dit veel
gaat opleveren.

Punt: 6 Tijd: 21.00 – 21.15 Onderwerp: Menukaart NPO gelden Bijlage(n): 6.1

Toelichting bij agenda

Notulen
Keuzes in menukaart:

- Waar zitten de achterstanden en hoe kan hiermee aan de slag gegaan worden?
- Kleuters: materialen tekort (en niet echt geïnvesteerd), leerlijn motorische ontwikkeling.
- Personele investering in ondersteuning naar kinderen (vakgebied, extra uitdaging, sociaal emotioneel)
- Onderwijsassistenten in kind support

Vanuit MR wordt ingestemd met de gemaakte keuzes en bijbehorende kosten/begroting.

Punt: 7 Tijd: 21.15 – 21.25 Onderwerp: Begroting OR Bijlage(n): 7.1

Notulen
Begroting: begroting niet sluitend, maar met de reserves lijkt het haalbaar. Waarom is deze begroting niet
sluitend? Er lijkt niet gekeken te zijn naar dit sluitend te krijgen, al is het voornemen niet te strepen in de
activiteiten dit jaar. Vergelijking vorig jaar (en jaar ervoor) mist, om de begroting te peilen. Risico van
verschillende jaren niet sluitend begroten is dat er geen reserves meer zijn.
Dit jaar akkoord voor deze niet sluitende begroting, volgend jaar moet deze begroting sluitend zijn.

Voorstel vrijwillige ouderbijdrage dit jaar: 45 euro (net als vorig jaar)

Geld is nog niet naar de OR rekening overgemaakt worden, vrijdag is de planning dat dit gebeurd is, anders
wordt het geëscaleerd naar Manja (update na de vergadering: geld is overgemaakt naar de OR rekening)

Kleding Sinterklaas: nieuwe baard is nodig (a 175 euro), omdat de kleur van de baard niet meer overeenkomt.
Akkoord vanuit de MR deze aan te schaffen.

Punt: 8 Tijd: 21.25 – 21.45 Onderwerp: Jaarverslag MR 20-21 en plan 21-22 Bijlage(n): 8.1

Toelichting bij agenda
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Notulen
Jaarverslag akkoord bevonden.

Punten voor op het jaarplan:
- Creativiteit
- Sociaal emotionele vaardigheden

Deze zaken worden gekoppeld aan het jaarplan van school.

Punt: 8 Tijd: 21.45 – 21.55 Onderwerp: Opvolging tevredenheidsonderzoek Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda

Notulen
Voorstel voor een klankbord avond met ouders. Dit wordt verder uitgewerkt.
Target om deze avond nog voor de Carnavalsvakantie in te plannen (donderdag 27 Januari).

- Er moet worden bekeken hoeveel mensen er in school kunnen
- Er moet gepolst worden hoeveel interesse er is in een klankbordavond (via SS) (derde week november)
- Stellingen/content via mail/Drive bedenken
- Jaarplan op ludieke manier presenteren (filmpje, dia, poppenkast,…); opzet in MT maken

Punt: 8 Tijd: 21.55– 22.00 Onderwerp: Rondvraag en sluiting Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda,

Notulen
- Input vanuit leerling: willen we op school ook gevluchte Afghaanse kinderen les geven (nav

Jeugdjournaal 19 Okt). Dit zal landelijk geregeld/opgezet zijn, maar misschien is er vanuit een
Kerstgedachte toch iets aan bij te dragen. Directeur neemt gedachte mee.

- Verzoek van OMR lid om de MR vergaderingen te verplaatsen naar de donderdagen. Voorstel wordt
door iedereen geaccordeerd en deze verandering in dag zal ook aan de ouders gecommuniceerd
worden via SS.

Actielijst

# Wat Wie Wanneer 
49.8 Plan/planning opstellen website verbetering

Er wordt bekeken of de website ook in het Engels vertaald
kan worden

Directeur gedaan

49.11 demo Digitaal VeiligheidsVolgSysteem geven
Ingepland als fysiek weer vergaderd kan worden

Directeur Volgende vergadering ingepland

49.12 Agendapunt: dyslexieprotocol ‘klaar over 2 maanden’
(februari??)
Oude protocol laten voor wat het is, helemaal opnieuw
begonnen. Verwachting dat dit in december klaar is.

Directeur December verwachting dat dit
klaar is

13.3 Priotering items tevredenheidsonderzoek – welke items
moeten meegenomen worden op klankbordavond
Prioritering is gemaakt. Vervolgstap voor invulling avond
wordt nu genomen. Contact externe partij wbt
verwachtingen (actie VZ MR).

VZ MR Afgerond, wordt op een andere
manier ingevuld (deze
vergadering op agenda)
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