
Beste leden van de medezeggenschapsraad van de Beneden Beekloop,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van:

Datum: 27 mei 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
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AGENDA

Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

1. Opening en 
vaststellen van agenda

Mededeling Wie notuleert?
Lid PMR.

5 min

2. Notulen vorige 
vergadering

Ter 
vaststelling

1 en 2 Notulen 27 maart 2019 en 14 mei 2019
Notuleren we met initialen of lid PMR/OMR? (vraag wordt gesteld i.v.m. wisseling
in verschillende notulen). We notuleren met lid PMR en lid OMR, daarachter tussen
haakjes  de  initialen.  Rood markeren,  zodat  de  rode  markeringen voor  publicatie
website verwijderd kunnen worden.
Zo  zien  ouders  wel  verschil  tussen  inbreng  ouder  of  personeelslid,  maar  voelt
iedereen zich vrij om te spreken in de vergadering. 

Lid OMR zorgt dat lid PMR rechten heeft voor het mapje om notulen op website te
kunnen plaatsen, zodat lid PMR na aftreden ook de notulen nog op de website kan
plaatsen. Voorzitter neemt contact op met PMR lid i.v.m. plaatsing notulen/agenda’s
op de website.

Actielijst bekeken, bijgewerkt naar huidige status. Notulen vastgesteld.

10 min

3.Ingekomen post/e-
mail

Ter 
bespreking

3, 4 en 5 – E-mail CITO / punten Parnassys 21 mei 2019
Komt later terug op de agenda.
– E-mail CNV 15 mei 2019
Cursus  is  mogelijk.  Contactpersoon CNV heeft  nog niet  alle  vragen beantwoord
welke  eerder  gesteld  zijn  door  voorzitter  MR,  hier  gaat  de  voorzitter  opnieuw
contact over opnemen (ACTIEPUNT).
Indien plannen van data is 24 september geen mogelijkheid voor OMR lid.

5 min
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

Eerst zal antwoord van contactpersoon CNV worden afgewacht. Zodat duidelijk is
met welke personen een data gepland moet worden.

– E-mail etentje OR/MR 21 mei 2019
Eerder ter sprake geweest of er vanuit de oudergelden of het budget van de school,
een bedrag beschikbaar kan worden gesteld voor een etentje van OR en/of MR. De
MR heeft zich eerder dit schooljaar op het standpunt gesteld dat het niet zuiver is,
om een bijdrage aan een etentje van OR te financieren met Oudergelden. Echter: in
de begroting van de OR van dit schooljaar staat wel al een bedrag gereserveerd en
die  begroting  is  destijds  goedgekeurd  door  de  toen  zittende  MR.  Volgens  a.i.
directeur  zou  in  de  begroting  van  de  school  een  x-bedrag  gereserveerd  kunnen
worden  voor  kosten  rondom  MR/OR  (bloemetje  bij  afscheid,  scholing,  etc.);
representatie kosten.
Directeur geeft aan dat er een bedrag per leerling wordt gereserveerd voor MR dat
gebruikt kan worden voor scholing MR en bescheiden kadootje bij afscheid MR-lid.
Directeur vindt dat publiek geld primair besteed dient te worden aan de leerlingen en
het onderwijs  en niet  aan iets als  bv. een etentje.  Daarnaast is het lastig om een
onderscheid te maken tussen inzet ouders of leerkrachten voor een OR/Mren andere
ouders die zich gedurende het schooljaar inzetten tijdens andere activiteiten. De MR
begrijpt de overwegingen van de directeur om géén bijdrage beschikbaar te stellen
voor een etentje van OR en/of MR. Directeur kan een laagdrempelige attentie wel
goedkeuren, zoals iets lekkers tijdens de laatste vergadering in het schooljaar.
Voorzitter  geeft  allereerst  aan  zich  het  prettigst  te  voelen  bij  zelf  betalen  indien
etentje  gewenst  is.  Anderzijds  ziet  zij  ook  dat  een  OR-lidmaatschap
verantwoordelijkheden met zich meebrengt  die anders liggen dan een incidentele
inzet van een andere ouder op school. OMR lid geeft aan dat voor OR leden het
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

etentje ook geldt als erkenning/waardering voor hun inzet.

Conclusie: voor dit schooljaar is een bedrag beschikbaar voor een etentje van OR
en/of MR vanuit  de reeds goedgekeurde begroting Oudergelden. Personen vanuit
MR/OR hebben de gelegenheid om aan te sluiten. Lid OMR koppelt akkoord terug
vanuit MR bij de OR en maakt ook reeds het standpunt van de MR voor volgend
schooljaar  kenbaar  (vanaf  schooljaar  ‘19/’20  wordt  een  etentje  OR/MR NIET –
deels – gefinancierd uit Oudergelden of vanuit school, maar wordt het zelf betaald).
Legt verantwoording van datumvoorstel bij leden OR.

4. Mededelingen 
directie

Ter 
instemming

6, 7 en 8 – bijlage 6: voorstel formatie 2019/2020
Vragen voorzitter MR:
* Waarom spreiding verschillende groepen voor startende leerkracht?
Directeur: samenwerking tussen kleutergroepen is groot. Erg intensief t.o.v. andere
jaargroepen,  geöliede  machine.  Leerkracht  is  gewend  aan  deze  invulling  door
afgelopen schooljaar.
* Is leerkracht tevreden met aanstelling of is de kans aanwezig dat zij bij fulltime
mogelijkheid verder gaat kijken?
Drie dagen op dit moment voldoende i.v.m. volgen gymopleiding, in de loop van het
schooljaar mogelijk ook beschikbaar voor vervangingen/uitbreiding uren.
* Hoe kan leerkracht lesgeven in twee verschillende groepen tegelijk?
Leerkracht  gaat  bapo  uren  in  de  bovenbouw vervangen.  Dit  zal  niet  op  vrijdag
plaatsvinden, lijkt dubbel gepland in de formatie. Bapo dag wordt nog vastgesteld in
overleg met betreffende leerkrachten.

20 min
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

Leden  PMR  geven  instemming  formatie.  Vanwege  prettig  doorlopen  proces  en
positieve reacties onder teamleden bij concept formatie.
Maandag 3 juni wordt de formatie schoolbreed gedeeld met ouders/leerlingen.
(ACTIEPUNT).

– bijlage 7: voorstel inzet werkdrukverlagende middelen
Complimenten van voorzitter voor uitwerking proces door directeur.
Invulling  LAT-klas  verandert.  Dit  wordt  geen  aparte  klas  meer,  maar  zal
vormgegeven worden op inzet leerdoelen voor een korte periode waar verschillende
leerlingen uit verschillende groepen baat bij hebben. Invulling wordt dynamischer.
Dit sluit ook aan bij wens MR. 
Plan  wat  opgesteld  wordt  voor  de inzet  van  werkdrukverlagende middelen  t.b.v.
kleutergroepen komt later ter instemming terug in de (P)MR (ACTIEPUNT).
Middelen  worden  jaarlijks  geïnventariseerd,  waarna  invulling  van  de  gelden
opgesteld worden en ter  instemming aan de PMR voorgelegd worden.  Directeur
streeft  wel naar continuïteit,  zodat er  ontwikkeling plaats  kan vinden op vlakken
waar gekozen wordt voor werkdrukverlaging.

PMR verleent instemming voor inzet werkdrukverlagende middelen.

– bijlage 8: concept schoolplan ‘19 – ‘23
Voorzitter  is nieuwsgierig naar proces tot standkoming. Het algemene gedeelte is
opgesteld door de bestuurder. Zij heeft overleg gehad met de drie directeuren, o.a.
over missie/visie. Dit komt terug in de inleiding. Nutbreed heeft er een evaluatie
plaatsgevonden. Daarna volgt een beleidsstuk van het statisch deel. Dat voldoet aan
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normen gesteld door inspectie. Verdeling onderwerpen cyclus verdeeld op basis van
advies, zodat alle belangrijke onderwerpen deze vier jaar op de agenda terug komen.
Risico  analyse  is  ook  door  bestuurder  opgesteld,  wel  specifiek  afgestemd  op
Beneden Beekloop. Aan het eind volgt een specifieke omschrijving voor Beneden
Beekloop.
Directeur vraagt bij bestuurder na wat er nog volgt met betrekking tot de SWOT
analyse uit dit document, is nu niet opgenomen (ACTIEPUNT).
Voorzitter heeft veel opmerkingen wat betreft formuleren, maar ook vragen. Enkele
termen zo breed, dat het eigenlijk nietszeggend is. Inhoudelijke invulling ontbreekt
voor  MR  leden.  Wat  is  de  koppeling  tussen  statische  deel  en  plan  Beneden
Beekloop?
Aanvulling  lid  OMR borgen bij  personeelsbeleid  ontbreekt.  Dit  zou  opgenomen
moeten worden om continuïteit opbouw document op alle vlakken te waarborgen.
Lid OMR is daarnaast erg geïnteresseerd over onderbouwing inhoudelijke keuzes.
Waarom worden bepaalde onderdelen in de gekozen volgorde aangeboden. Dit lijkt
onlogisch.

Voorzitter deelt opmerking met leden OMR waarna het complete document gedeeld
zal worden met de directeur. Hij zal dit opnemen met de bestuurder (ACTIEPUNT).

Status schoolplan: directeur deelt dit met het team, zij kunnen feedback geven. Na
aanpassing wordt deze geüpload bij  de onderwijsinspectie.  Na de zomervakantie,
volgende  MR  vergadering,  wordt  deze  nogmaals  besproken  ter  verlening
instemming.

Advies voorzitter om de schoolgids nog eens goed door te lezen. Deze is vorig jaar
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goedgekeurd met kanttekening dat er veel werk ligt voor aankomend schooljaar.

5. Stand van zaken 
AVG

Ter 
bespreking

Geen vragen of opmerking huidige situatie. 5 min

6. Stand van zaken 
nieuwbouw

Ter 
bespreking

Op dit moment lopen er verschillende trajecten om data te plannen met gemeente,
maar gemeente verzuimt hierin. Directeur is in afwachting van actie gemeente.

Lid OMR geeft aan dat het leuk is om enthousiasme van leerlingen terug te krijgen
over  inventariseren  ideeën nieuwbouw door  kinderraad.  Mist  communicatie  naar
ouders toe, duidelijkheid. Onduidelijk voor ouders aan welke termijn gedacht moet
worden  rondom  nieuwbouw,  soms  klinkt  het  als  een  project  van  aankomend
schooljaar.

Directeur communiceert hier kort over in volgende Nutsnootjes om duidelijkheid te
verschaffen bij ouders (ACTIEPUNT).

5 min

7. Planning cursus 
CNV

Ter 
bespreking

Polsen interesse GB en RB?
Antwoord CNV wordt afgewacht  voordat  verdere stappen bepaald worden, zoals
beandering GB en RB.

10 min

8. Stand van zaken 
ICT-gerelateerde 
onderwerpen: 

Ter 
bespreking

Website: 
Ouders zullen worden benaderd voor foto’s, tekstueel, uitstraling (kleurgebruik). 
Samen met deze ouders wordt in combinatie met enkele leerkrachten een werkgroep
geformeerd. Op dit moment vooral nog bezig met technische aspect.
Streven  lancering  website  eerste  schoolweek.  App  wordt  later  gelanceerd  i.v.m.
informatie-avond welke nog gegeven zal worden. Deze vindt op alle drie de scholen

20 min
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op een andere datum plaats. Op deze manier kan een ouder ook bij een andere school
aansluiten indien de geplande datum op eigen school niet praktisch is.

Werken in de cloud: 
OMR  leden  hebben  een  gesprek  gehad  met  de  directeur  voorafgaand  aan  de
vergadering. Zorg OMR leden dat het lijkt alsof er midden in een project gestapt
wordt. Zij zien graag dat een zorgvuldig proces doorlopen wordt om te voorkomen
dat  je  niet  aan  ongewenste  keuzes  vastzit.  Hiervoor  moeten  randvoorwaarden
gecreëerd worden welke afgevinkt worden voordat de rest van het project doorlopen
kan worden, denk bijvoorbeeld aan vaardigheid ICT personeel.

Directeur heeft dit besproken in het directeurenberaad. Zij zien dit als hun taak en
niet van de MR. Op dit moment wordt gekeken naar verschillende investeringen.
Voorafgaand  aan  de  beslissingen  wordt  een  quickscan  afgenomen  door  de
leverancier. Deze stelt n.a.v. de resultaten een actieplan op. Waarna een keuze voor
een leverancier gemaakt kan worden.

Lid OMR geeft  aan dat een quickscan door een leverancier misleidend kan zijn.
Vanwege belangen die  zij  hebben bij  het  aangaan van een  contract.  OMR geeft
nogmaals zorgen aan omtrent: (geen) eigen regie op project (waarom niet éérst een
programma van eisen opgesteld maar direct begonnen met gesprekken leveranciers),
wordt voldoende gedacht aan veiligheid/privacy leerlingen én ouders? Bovendien is
de vraag of er binnen het team voldoende kennis is en of je niet eerst zou moeten
beginnen met scholen van teamleden om te voorkomen dat je straks een systeem
aanschaft waarvan een groot deel van het team niet weet hoe het te gebruiken (je
betaalt dan voor iets dat niet wordt gebruikt). OMR-leden tillen ook zwaar aan de
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privacy-aspecten.  Wil  je  kinderen  opleiden  binnen  een  systeem waar  de  privacy
binnen het schoolsysteem goed gewaarborgd is, maar waarvoor dit niet geldt op het
moment dat zij dit in een later stadium zelf als consument gaan gebruiken? Beide
systemen, Google/Microsoft, hebben evidente en bekende nadelen t.a.v. waarborgen
privacy van gebruikers. Juist deze moet je goed in beeld hebben voorafgaand aan het
maken van een keuze. OMR mist verhouding, hebben veel zorgen rondom project,
maar lijken niet gewogen te worden door DBR. Willen graag meedenken en kritisch
kijken. Directeur waardeert inzet/input MR wel. Hij houdt MR op de hoogte van
ontwikkelingen. Gaat zich inzetten op eerder aangeleverde vragen vanuit OMR om
antwoorden te krijgen (ACTIEPUNT). Onderwerp komende periode agenderen.

Parnassys cijfers/ normering:  
Plan van aanpak? Aanwijzen werkgroepleden? 
Eerste stap is het maken van een risico-analyse zodat er bepaald kan worden wat er
concreet in de toekomst gedaan moet worden om deze risico’s te beperken.
Directeur bekijkt de openstaande vragen in het document, reageert hierop of vult
aan. Deelt dit met MR leden bij punten volgende vergadering (ACTIEPUNT).
Onderwerp komt terug op volgende vergadering.

9. Mededelingen vanuit
GMR

Mededeling
en

29 september nieuwe vergadering. Alle eerdere zaken al teruggekoppeld.

OMR  lid  nieuwsgierig  naar  stand  van  zaken  toekomstbestendig  NUT.  Belofte
gedaan dat  ouders  nog meegenomen zouden worden,  na  informatie-avond.  Deze
belofte  nakomen  of  herroepen.  Wordt  teruggekoppeld  aan  bestuurster  in  GMR
vergadering (ACTIEPUNT).

5min

10. Mededelingen Mededeling Penningmeester  OR  (tevens  OMR-lid)  heeft  aan  de  overige  2  OMR-leden  het 5 min
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vanuit OR voorgenomen  besluit  ter  instemming  voorgelegd  om  de  oudergelden  m.i.v.
schooljaar ‘19-’20 vast te stellen op € 45,00 per kind per jaar.
De OMR-leden hebben hiermee ingestemd. 

11. WVTTK – Binnen gekomen e-mail samenwerkingverband (OPR).
Wat  moeten  we hiermee?  Ter  kennisgeving.  Mocht  je  hier  vragen  over  hebben,
kunnen deze gesteld worden binnen de vergadering.

10 min

12. Rondvraag Lid OMR, wat waren de gevolgen na tumult niet kloppende eindtoetsen in de pers?
Direct conclusie getrokken: geldt niet voor onze school. Na eerste paniek al snel rust
onder ouders. Hierna geen onrust meer meegekregen. Communicatie verlopen via
leerkrachten groep 8 naar ouders groep 8.

Eerste officiële vergadering 17 september. Schoolgids zou handig zijn om bij start
van het schooljaar meteen met ouders te kunnen delen. Hierover worden veel vragen
gesteld. Directeur controleert dit bij leerkracht (MT). Als de schoolgids pas op 17
september ingebracht kan worden, zal daar nog aanpassing op plaats moeten vinden
alvorens  goedkeuring.  Advies  om  relevante  informatie  eerder  te  delen  via
Nutsnootjes om onrust te voorkomen bij start nieuw schooljaar (vakantieplanning,
studiedagen, etc) (ACTIEPUNTEN (2)).

Lid PMR stuurt mail naar teamleden i.v.m. aftreden huidig PMR lid, zodat voor de
zomervakantie mogelijk al een nieuw lid geworven is. Deze kan dan hopelijk bij het
nieuwe schooljaar direct mee starten (ACTIEPUNT).

5 min

Sluiting vergadering
ACTIEPUNTEN
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Datum Actiepunt Wie Wanneer gereed

Actiepunten huidige vergadering

27-05-19 Contact CNV betreffende eerder gestelde vragen. Vz 17-09-19

27-05-19 Terugkoppeling aan OR conclusie huidige schooljaar en standpunt toekomst etentje 
OR(/MR).

OMR-lid Eerst volgende
OR vergadering

27-05-19 Delen formatie schooljaar ‘19-’20 met leerlingen en ouders Dir 03-06-19

27-05-19 Plan kleutergroepen, werkdrukverlaging, delen met MR leden ter instemming PMR. Dir 17-09-19

27-05-19 Delen opmerkingen concept schoolplan ‘19-’23 met leden OMR.

Het complete document delen met directeur.

Vz

Vz

17-09-19

27-05-19 Opmerkingen schoolplan delen met bestuurdster en verwerken in nieuw concept 
schoolplan ‘19-’23.

Dir 17-09-19

27-05-19 Communiceert stand van zaken nieuwbouw ter verduidelijking bij ouders. Dir Volgende 
Nutsnootjes

27-05-19 Op de hoogte houden MR rondom ‘werken in de cloud’ ontwikkelingen. Verkrijgen 
antwoorden aangeleverde vragen OMR ter waarborging maken overwogen keuze.

Dir Volgende DBR 
vergadering

27-05-19 Reageren op en aanvullen vragen/opmerkingen ParnasSys cijfers/normering.
Deelt dit met MR leden bij volgende vergadering.

Dir 17-09-19

27-05-19 Terugkoppeling bestuurster belofte betrekken ouders toekomst bestendig NUT. OMR-lid 24-06-19

27-05-19 Bekijken schoolgids, updaten in samenwerking met MT-lid/leden. Dir 17-09-19
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Datum Actiepunt Wie Wanneer gereed

Delen relevante informatie nieuw schooljaar via Nutsnootjes (vakantieplanning, 
studiedagen, etc).

Dir Uiterlijk laatste 
Nutsnootjes 
schooljaar ‘18-’19

27-05-19 Versturen vacature PMR onder teamleden. DC 17-09-19

Actiepunten voorgaande vergaderingen

27-03-19 Plaatsen/zichtbaar maken voor ouders van notulen/agenda’s MR op website.
Voorzitter neemt contact op met lid PMR.

PMR-lid

27-03-19 Bespreken afname enquête tevredenheid schoolbreed i.p.v. alleen groepen 6 t/m 8. Dir 17-09-19

27-03-19 Rapportages enquête tevredenheid team BB delen met MR-leden. Dir 17-09-19

28-11-18 Uitzoeken mogelijkheden planning ouderavonden in ParnasSys.
Uitstellen tot na lancering nieuwe website/app.

PMR-leden

23-01-19 Tussentijdse updates stukken AVG beleid delen met MR leden.
Mogelijkheid tot agenderen bij vragen.

Dir
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