
Beste leden van de medezeggenschapsraad van de Beneden Beekloop,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van:

Datum: 17 september 2019

locatie: 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 Mededeling Wie notuleert? Wie bewaakt tijd? 5 min
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

vaststellen van agenda
Lid PMR en Lid PMR

2. Notulen vorige 
vergadering

Ter 
vaststelling

1 Notulen 27 mei 2019

Actielijst bijgewerkt. Notulen vastgesteld.

10 min

3.Ingekomen post/e-
mail

Ter 
bespreking

2, 3, 4 en 5 – E-mail penningmeester OR met begroting ouderbijdrage 20190703 (bijlage 2 en 3)
Komt later terug op de agenda.
–  Brief bestuurder 20190705 RvT en samenwerkingsscenario’s (bijlage 4)

Lid OMR (VZ) vindt de informatievoorziening vrij beperkt. Omdat naar beleving in
de  eerdere  informatieavond  (Hofdael)  een  andere  toezegging  gedaan  is  dan  de
summiere toezending van deze brief aan informatie geeft.

Lid  OMR heeft  hierover  contact  gehad met  bestuurster.  Bestuurster  heeft  respijt
gevraagd i.v.m. drukke periode. Geagendeerd voor de komende GMR vergadering.
Vragen die spelen bij MR lid:
In welke mate wordt informatie verstrekt en via welke wijze? Worden ouders en
teamleden op dezelfde wijze/mate geïnformeerd? Via welke weg worden MR leden
geïnformeerd, directeur of GMR leden? Op deze laatste vraag is besproken dat de
formele weg doorlopen dient te worden dat is via directie. Op dit moment is er geen
verschil  in  de hoeveelheid informatie  wat  bekend is  onder  ouders  of  teamleden.
GMR leden zullen navraag doen over het vervolg proces.

–  Jaarverslag GMR (bijlage 5)

Komt later terug.

5 min

4. Mededelingen 
directie

Ter 
instemming

6 (versie 2) –  Schoolplan  2e concept,  zie  tevens  e-mail  voorzitter  20190708.  Voltallige  MR
instemmingsrecht.  Kan de MR instemmen met het laatste concept (let op: laatste

30 min
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concept bij opstellen agenda nog niet ontvangen!)

Verwarring over begrip internationalisering. Engels wordt gemist in lagere groepen
na informatievoorziening bij rondleiding. Is opgehelderd tussen dir en lid OMR.
Lid OMR mist koppeling tussen schoolplan en jaarplan.
Verklaring  hiervoor  is  dat  de  plannen  tijd-technisch  gezien  naast  elkaar  zijn
ontwikkeld waardoor enkele raakvlakken minder goed zichtbaar zijn. Enkele zaken
zullen wel veel overlap vinden. Bijvoorbeeld thematisering tijdens wereldoriëntatie,
dit is ook naar voren gekomen uit het bezoek van de onderwijsinspectie. Lid OMR
ziet graag dat deze overlap dan ook nog opgenomen wordt in het schoolplan. Zodat
er  een  consistente  lijn  is  tussen  jaarplan  en  schoolplan  met  name  gericht  op
internationalisering. Dir. wil hier graag verduidelijking in geven, maar dit is gericht
op beleid en hier kan pas op een later moment inhoudelijk informatieverstrekking
over  gegeven  worden.  Kopje  ‘internationalisering’ kan  toegevoegd  worden  aan
schoolplan. Met toelichting dat de nadere invulling hiervan volgt (ACTIEPUNT)

Lid  OMR  (VZ) vindt  de  plannen  naast  elkaar  wel  zorgen  voor  verduidelijking.
Borging zouden OMR leden graag duidelijker terug zien, zodat je overzicht hebt van
wat je wel gedaan hebt of vergeten bent.

Lid  OMR  vraagt  verduidelijking  naar  typevaardigheid  om  consistente  lijn  te
waarborgen  voor  alle  leerlingen  door  de  jaren  heen.  Hierover  heeft  overleg
plaatsgevonden in het directieberaad. Collega scholen nemen dit niet meer op. Op de
Beneden  Beekloop  wordt  gekeken  naar  een  invulling  waardoor  er  wel  invulling
gegeven  wordt  aan  typevaardigheid  met  name gericht  op  de  pijler  21th  century
skills.
Er wordt gekeken om de huidige groep 7 leerlingen later dit  schooljaar nog een
cursus te laten volgen en anders volgend jaar samen met de nieuwe leerlingen van
groep 7 deel te nemen.
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist Tijd

Ter 
instemming

Na toezegging directeur om internationalisering op te nemen in het schoolplan heeft
de MR toestemming verleend.

- Jaarplan:
Lid OMR vindt het jaarplan een goede verheldering naast het schoolplan.
Lid OMR mist interactie/betrokkenheid van ouders met name bij de inzet van de
leerteams. Waar en hoe wordt dit vormgegeven? Deze informatie ontbreekt in het
jaarplan.
Dir. elk leerteam is vrij om te kiezen in welke mate dit zinvol is. Wel belang om
ouders  goed  te  informeren  en  daar  waar  nodig  ouders  te  betrekken  (verhoging
betrokkenheid, benutten talenten). Lid OMR verduidelijkt dat het van belang is om
standaard in ieder beleidsplan op te nemen wanneer en hoe informatievoorziening
naar ouders verloopt.
Lid  OMR vult  aan  dat  het  belangrijk  is  om geen  verwachtingen  te  wekken  bij
ouders. Er wordt een vast format geadviseerd waarin overzichtelijk is wanneer en
hoe ouders betrokken worden (wordt er inzet verwacht of gaat het om informeren, is
terugkoppeling nodig?). Dir neemt dit mee.
De borgingsdocumenten (beleidstukken) worden in concept geagendeerd binnen de
MR (ACTIEPUNT). Zodat er ruimte is voor mogelijke input.
Opmerking lid OMR: er staat een overkoepeld doel voor vier jaar en alleen wat dit
jaar behandeld wordt, wordt vermeld in het plan. Op deze manier lijkt het of het doel
maar ‘half’ aan bod komt. Het zou fijn zijn als een toevoeging vermeld wordt wat
later nog aan bod komt (ACTIEPUNT).
Onder ICT – Consequenties organisatie : laatste zin aanpassen (ACTIEPUNT DIR).
Onduidelijk dat dit document overkoepeld is, mogelijk verwijzing naar beleidstuk
organisatie (ACTIEPUNT DIR). Lid OMR geeft  aan even kritisch te kijken naar
spelling.

Instemming verleend.
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7 (versie 1)

–  Schoolgids:  OMR  heeft  instemmingsrecht.  Opmerkingen  op  1e concept  zijn
gedeeld. Kan OMR met 2e concept instemmen? (let op: laatste concept bij opstellen
agenda nog niet ontvangen!)
Lid OMR stelt de vraag of de schoolgids nog wel aansluit bij behoeften van ouders?
Vindt  dat  Schoolgids  grondig  herzien  moet  worden,  bijv.  bij  verwijzing  naar
stukken/documenten een linkje  zodat  ouders  direct  bij  de desbetreffende stukken
komen om de schoolgids praktischer te maken.
Dir is zich bewust dat de schoolgids op dit moment geen PR is voor de school. Op
dit  moment heeft  het  geen prioriteit,  aangezien de gehele PR geüpdatet  dient  te
worden. Aankomend schooljaar gaat hier een leerteam mee aan de slag. 
Lid OMR geeft mee om dan ook kritisch te kijken of er ook voldoende aandacht is
voor de benodigde informatie van de huidige ouders van de school. Dit jaar wordt
nét als vorig jaar weinig gedaan met de feedback van de MR, terwijl er wel veel tijd
in is gestopt. De feedback moet geborgd worden, zodat het leerteam bij het updaten
van documenten direct aan de slag kan met deze feedback. Directeur zorgt ervoor
dat de input van de MR bij het leerteam terecht komt (ACTIEPUNT). Lid OMR
biedt aan om mee te lezen wanneer het eerste nieuwe concept beschikbaar is.
Lid  OMR  mist  gedeelte  verlof/absentie.  Terwijl  hier  nu  juist  het  beleid  over
gewijzigd is.  Directeur maakt hier een nieuwsbulletin over voor in de NutsNootjes
en vult dit aan in de schoolgids (ACTIEPUNT).

– Vragen vanuit MR:
• Is er inmiddels een managementstatuut beschikbaar?

Directeur doet navraag bij bestuurster (ACTIEPUNT).
Aanvullende vraag vanuit OM: is er ook een professioneel statuut aanwezig,
verplicht sinds augustus 2018. Navragen bij bestuurster (ACTIEPUNT DIR).

• Heeft de BB/het NUT beleid op het gebied van sponsoring?
Sponsoring  is  valt  onder  instemmingsplicht.  Onderwerp  komt  regelmatig
terug op de agenda. Kan dit bovenschool opgepakt worden om een beleid op
te stellen. (ACTIEPUNT Dir) Navraag bij bestuurster. Zo kan er eenduidig
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beleid gevoerd worden.
• Wat is de status rondom het plan werkdrukverlagende middelen kleuters?

Voorstel  is  door  de  kleuterbouw  uitgewerkt.  Gelden  worden  ingezet  om
werkwijze aan te  passen om meer  bij  de verschillende niveaus binnen de
groepen aan te sluiten. Plan moet nog afgerond worden. Doel is om na de
kerstvakantie hiermee te starten.
Definitieve  versie  moet  nog  gedeeld  worden  in  verband  met
instemmingsrecht PMR (ACTIEPUNT FvM).

• Ontwikkelpunten  van  onderwijsinspectie  komen  overeen  met  schoolplan.
Positieve eerste reacties. Fijne start om weer verder te bouwen. Inhoudelijke
terugkoppeling volgt.

5. Stand van zaken 
AVG

Ter 
kennisgevin
g

Nagekomen –  Eerste deel AVG-beleid is beschikbaar. Op verzoek van GMR bespreken in MR 

Tip lid OMR : Wanneer je aan de slag gaat met persoonsgegevens controleer dan 
vooraf op welke wijze dit het AVG beleid raakt en welke stappen doorlopen moeten 
worden. Doe dit niet achteraf om problemen te voorkomen.
Aandachtspunt lid OMR: ga na op welke wijze je ouders of andere derden kunt 
verplichten tot naleven van je AVG beleid. 
ACTIEPUNT lid OMR: vraag voorleggen aan bestuurster.

15 min

6. Stand van zaken 
nieuwbouw

Ter 
bespreking

Geen informatie. 5 min

7. Stand van zaken 
ICT-gerelateerde 
onderwerpen:

Ter 
bespreking

– Website/app: terugblik informatieavond
Via  mail  volgt  nog  informatievoorziening  aan  ouders  over  de  inhoud  van  de
informatieavond. Zo lang de 100 % nog niet gehaald is, blijven wij als school ook
communiceren per mail.
– Cijfers/normering Parnassys
Afspraak  tussen  directeur  en  bestuurster  vindt  aankomende  vrijdag  plaats.
Terugkoppeling hierover volgt.  Lid OMR deelt  actiepunten voor dit  gesprek met
directeur (ACTIEPUNT).

15 min
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– Werken in de cloud.
Wordt aanstaande vrijdag besproken. Terugkoppeling volgt.

8. Mededelingen vanuit
GMR

Mededeling
en

– jaarverslag GMR 20190624
Indien vragen of opmerkingen over dit document delen met voorzitter GMR.

5 min

9. Mededelingen vanuit
OR

Mededeling
en
Ter 
instemming

Bespreken begroting oudergelden ‘19-’20. Kan de OMR hiermee instemmen?
ACTIEPUNT lid OMR geeft bij penningmeester OR aan dat er nog ergens REF in
begroting staat.

Instemming  verleent,  lid  OMR  communiceert  dit  met  aan  penningmeester  OR
namens  de  voorzitter.  Lid  OMR  vraagt  om  compacte  samenvatting  voor  de
schoolgids.
Samenvatting opnemen in de schoolgids (ACTIEPUNT directeur).
Aandachtspunt om een financiële afrekening op te stellen per project.

15 min

10. Jaarverslag MR 
‘18-’19

Ter 
bespreking

Wie wil het op zich nemen om dit te gaan opstellen?
Lid OMR

5 min

11. WVTTK Afscheid oud PMR lid. Geen formeel afscheid genomen.
Lid OMR neemt nog even afscheid van PvB.

5 min

12. Rondvraag Geen. 5 min

Sluiting vergadering

ACTIEPUNTEN
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Datum Actiepunt Wie Wanneer gereed

Actiepunten huidige 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 22-10-2019

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.
- 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.

Dir 22-10-2019

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 22-10-2019

17-09-2019 Navragen aanwezigheid statuten bij bestuurder, delen met MR.
(managementstatuut en professioneel statuut).

Dir 22-10-2019

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

Dir 22-10-2019

17-09-2019 Delen plan kleuters met betrekking tot inzet werkdrukverlagende middelen. PMR 22-10-2019

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 22-10-2019

17-09-2019 Delen actiepunten voor het gesprek rondom cijfers Parnassys met dir. vz 19-09-2019

17-09-2019 Doorgeven aan M. (OR) dat er nog ergens REF in begroting staat. vz 19-09-2019
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17-09-2019 Communiceren met penningmeester (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.

OMR

OMR/Dir

22-10-2019

22-10-2019

17-09-2019 Opstellen jaarverslag ‘18/’19 MR. vz 22-10-2019

17-09-2019 Bedanken ouder PMR lid voor deelname namens gehele MR. Is geen formeel afscheid
genomen.

vz 22-10-2019

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

Actiepunten voorgaande vergaderingen

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

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, komt 
deze vergadering 
terug.

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

PMR-lid 17-09-19, komt 
deze vergadering 
terug.

27-03-19 Bespreken afname enquête tevredenheid schoolbreed i.p.v. alleen groepen 6 t/m 8. Dir 17-09-19, komt 
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terug in DBR. Dir 
sluit zich aan bij 
standpunt breder 
beeld.

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

Dir -
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