
Agenda en Notulen MR BB
Datum 18 mei 2021
Aanvang 20.00u – 22.00 u
Locatie Online vergadering via Google Meet

(link verkrijgbaar op aanvraag)

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
SV Toehoorder, voorzitter OR X

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

Toelichting bij agenda

Notulen
Agenda vastgesteld en goedgekeurd.

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

Toelichting bij agenda
Vaststellen notulen vergaderingen 30-03-2021 en bespreken actielijst
Notulen
Notulen zijn vastgesteld en goedgekeurd

Punt: 3 Tijd: 20.15 – 20.15 Onderwerp: Ingekomen post/e-mail Bijlage(n): 3.1

Toelichting bij agenda
Communicatie n.a.v. actie ‘Lentefeest’ (alcohol, communicatie, sponsoring, leerpunten)
Notulen
Communicatie is besproken. Leerpunt getrokken dat enthousiasme vanuit werkgroepen wel altijd in lijn moet
zijn met beleid van school (en/of wetgeving).
Ook het beleid rondom alcoholverkoop op en door school wordt zal opnieuw bekeken worden, later in het
volgende schooljaar.

Punt: 4 Tijd: 20.15 – 20.40 Onderwerp: Ouderbijdrage 2020/2021 Bijlage(n): 4.1

Toelichting bij agenda
Uitwisselen standpunten omtrent wel/niet innen ouderbijdrage 2020/2021 en besluitvorming
OR schuift aan voor dit onderwerp, volgorde op agenda/tijdstip kan nog schuiven in overleg met OR
Notulen
MR en OR hebben grondig overleg gehad en uiteindelijk is er het volgende besloten:

- Er wordt een vrijwillige ouderbijdrage “geïnd” van 20 euro, deze week
- Er wordt ingestoken dat de schoolreisjes doorgaan
- Er wordt een week ter afsluiting van het jaar georganiseerd, als mooie afsluiting voor de kinderen
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Punt: 5 Tijd: 20.40 – 21.20 Onderwerp: Mededelingen directie Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda
Gang van zaken omtrent Corona
Personele zaken
Situatie nieuwbouw
Overige bespreekpunten vanuit Directie BB
Notulen
Gang van zaken omtrent Corona
Het schoolbeleid rondom handelen bij corona is aangepast, nadat vanuit leerkrachten is aangegeven dat ook dat
kinderen ook griep kunnen hebben en niet meteen online les hoeven te krijgen.

Personele zaken
Ontwikkelingen rondom personele zaken zijn besproken.

Situatie nieuwbouw
Er is een nieuwe agenda opgesteld en een nieuwe persoon binnen de gemeente Geldrop-Mierlo (onderwijs) is
verantwoordelijk geworden voor de nieuwbouw. 1 juni staat er overleg gepland met gemeente.

Overige bespreekpunten vanuit Directie BB
Kwartaalcijfers: begroting is gemaakt, rondom personele zaken is nog niet alles rond (formatief inleveren).
Financieel loopt in pas; reproductie kosten en schoonmaakmiddelen zijn hoger dan verwacht.

Subsidie: moeten plannen gemaakt worden voor NPO (mogelijke achterstanden tegen te gaan). Op basis van de
keuzes/plannen van de drie scholen (NUT breed) zelf, wordt het plan opgesteld waarop deze gelden (vanuit een
‘menu kaart’) worden uitgegeven. MR wordt hierin meegenomen (op basis van planning input geven).

Punt: 6 Tijd: 21.20 – 21.30 Onderwerp: Jaarplanning MR 2021/2022 Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda
Vaststellen vergaderschema MR
Notulen
Voorstel gemaakt om het MR vergaderschema 2021/2022, binnen twee weken worden deze data vastgelegd.

Punt: 7 Tijd: 21.30 – 21.45 Onderwerp: Formatie en schoolprofiel Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda
Status en bespreking omtrent werk verdelingsplan/formatie
Status en bespreking schoolprofiel. Zie
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/geldrop/5179/nutsschool-beneden-beekloop/

Notulen
Formulieren met persoonlijke voorkeuren zijn ingeleverd, deze worden geïnventariseerd en meegenomen in de
formatie. Ook het MT is parallel gevraagd met een formatie voorstel te komen. Het streven is om intern de
formatie binnen 2 weken rond te hebben.
afspraak; PMR geeft akkoord via de mail, tussen vergaderingen door.

Werk Verdelingsplan: Formatie heeft prioriteit logisch vervolg is het werk verdelingsplan.

Er ontstaat wat duidelijkheid over de benaming schoolprofiel en schoolondersteuningsprofiel. Het betreft het
schoolondersteuningsprofiel. Begin volgend schooljaar wordt de update schoolondersteuningsprofiel in MR
besproken. Een laatste update is van eind schooljaar 19/20. Zijn er wijzigingen?
Harold zal het schoolondersteuningsprofiel delen met de MR leden.
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Punt: 8 Tijd: 21.45 – 21.55 Onderwerp: Status onderwerpen jaarplan Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda
Schoolgids
Wereldoriëntatie en 21st century skills
Tevredenheidsonderzoek
Notulen
Schoolgids: drie updates zijn beschikbaar gemaakt en zullen door MR leden gereviewed worden. (roze zinnen
expliciet bekijken). Volledige tekst wordt geüpload na studiedag; 1 juni wordt er feedback vanuit OMR leden
gegeven.

Wereldoriëntatie en 21st century skills
Zaken van Zwijsen worden toegevoegd (digitale methode, waarin ook thema’s schoolbreed uitgevoerd kunnen
worden). Vanaf volgend schooljaar wordt deze methode ingezet.

Tevredenheidsonderzoek
Op basis van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek moeten de jaarplannen en punten meegenomen
worden. Klankbord avond organiseren voor ouders: met externe partij is een oriënterend gesprek geweest en
kostprijs voor deze avond is te groot. Bepaalde afgeslankte invulling kan wel, hier wordt een vervolg aan gegeven
worden vanuit de MR. [AP]

Punt: 6 Tijd: 21.55 – 22.00 Onderwerp: Rondvraag en sluiting Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda
Rondvraag
Notulen
MR vergaderingen 2021/2022
2021
21-9/ 19-10/ 7-12
2022
8-2/12-4/7-6/ 12-7
MR Cursus: GMR trekt dit, VZ MR gaat dit navragen wat de status is binnen GMR en laat dit MR weten.

Actielijst

# Wat Wie Wanneer 
49.8 Plan/planning opstellen website verbetering Directeur 22 juni 2021

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

Directeur pm

49.12 Agendapunt: dyslexieprotocol ‘klaar over 2 maanden’ (februari??)
Oude protocol laten voor wat het is, helemaal opnieuw begonnen. Streven is
voor einde van dit schooljaar vernieuwd protocol te hebben. Streven
afronden voor einde schooljaar.

Directeur Einde
schooljaar

13.1 Bespreken in DBR hoe op Nutniveau om te gaan met reclames in filmpjes
(bijv. YouTube)
Geen unaniem antwoord vanuit DBR, wordt nu meegenomen binnen team
hoe hiermee om te gaan

Directeur 22 juni 2021

13.2 Protocol gescheiden ouders: op- aanmerkingen doorgeven naar Dir OMR
leden

Afgerond

13.3 Priotering items tevredenheidsonderzoek – welke items moeten
meegenomen worden op klankbordavond
Prioritering is gemaakt. Vervolgstap voor invulling avond wordt nu
genomen.

VZ MR 22 juni 2021
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