
Agenda en Notulen MR BB
Datum 30 maart 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

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

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 19-01-2021 en bespreken actielijst
Notulen
Notulen 19 januari vastgesteld

Punt: 3 Tijd: 20.15 – 20.20 Onderwerp: Ingekomen post/e-mail Bijlage(n): 3.1

Toelichting bij agenda
E-mail SV vanuit OR – separaat behandelen onder agendapunt 4
Verder geen ingekomen post (t/m 29-03-2021)
Notulen
-

Punt: 4 Tijd: 20.20 – 20.40 Onderwerp: Financiën en overige punten OR Bijlage(n): 4.1

Toelichting bij agenda
Besluitvorming innen ouderbijdrage
Batig saldo OR vaststellen
Investeringen schoolplein
Notulen
Ouderbijdrage: in MR vergadering van 19 januari is al besloten de ouderbijdrage te innen dit schooljaar. Advies
MR richting OR: voorkom discussie met ouders, en pak de mogelijkheid te investeren in
speeltoestellen/kunstgrasveld voor de langere termijn. Laat dit niet wachten tot een volgende OR vergadering.

Investeringen schoolplein: zie vorig item. Vanuit school is bereidheid om mee te investeren in verbetering van
het schoolplein.
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Youtube: langskomen van reclame op moment dat er filmpjes worden bekeken. Hier is geen beleid over, er wordt
onderzocht wat er mogelijk is met premium account (2 abonnementen nodig a 50 euro per maand). Dir neemt
dit punt mee naar DBR, hoe dit op Nutsniveau mee omgegaan wordt.[AP]

Visie, gericht op komend schooljaar, alternatief aanbod (creatieve vakken, technische vakken, sport en spel):
waar komt dit vandaan, een groot deel staat opgenomen in het jaarplan, maar de achtergrond van deze vraag
mist: wat is de echte vraag/welke actie is er gewenst. Jaarplan (en speerpunten op creativiteit) kan richting OR
gedeeld worden; technische vakken zouden meer ingebouwd kunnen worden; balans moet wel bekeken
worden. Dir wil toelichting geven binnen OR vergadering op dit punt. VZ MR stuur mail naar OR met
terugkoppeling op dit punt.
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Punt: 5 Tijd: 20.40 – 21.20 Onderwerp: Mededelingen directie Bijlage(n): 5.1 – 5.5

Toelichting bij agenda
Gang van zaken omtrent Corona
Personele zaken
Situatie nieuwbouw
Protocol gescheiden ouders
Subsidies
ICT vaardigheden scan
Dashboard
Vakantieplanning
Formatie volgend schooljaar
Notulen
Gang van zaken omtrent Corona:
Er zijn sinds de opening van de scholen 5 groepen ‘naar huis’ gestuurd om in quarantaine te gaan. Er is een grote
test bereidheid onder ouders en leerkrachten. Leerkrachten hebben (nog) geen positieve testuitslagen
ontvangen. Kinderen wel. Goed dat er vooraf nagedacht is over de verschillende scenario’s.  Het scholen
deskundigheidsteam geeft in sommige gevallen andere informatie aan school dan ouders krijgen via het
publieksnummer. Voorheen waren de lijntjes kort tussen GGD en school. Vanwege AVG loopt dit nu met een
omweg.
Personele zaken
Binnenkort zijn er twee leerkrachten die een ziekenhuisopname gepland hebben. Er is vervanging georganiseerd.
De kans is groot dat we bij acute ziekmeldingen geen vervangende leerkracht hebben. Er wordt richting de
ouders een update gegeven dat dit de situatie is de komende tijd.
Situatie nieuwbouw
Manja en Harold hebben twee gesprekken gehad met o.a. wethouders R. van Otterdijk en  ook met M Jeuken.
De gemaakte onderhoudskosten van de laatste jaren (en de kosten voor onderhoud voor de komende jaren)
zullen we verhalen op de gemeente. Normaliter zijn dit kosten voor de school, maar vanwege het uitstellen van
de nieuwbouw en de periode waarin ons schoolgebouw vervangen had moeten worden, zullen we deze kosten
indienen bij de gemeente. Op 13 april wordt onze school met alle perikelen rondom nieuwbouw en kosten voor
onderhoud besproken in het college.

Protocol gescheiden ouders
Vraag aan MR om dit aan te vullen om het protocol in te gaan zetten [AP: OMR leden aanvullen en na de Pasen
protocol in te kunnen zetten]

Subsidies:
Er zijn 3 verschillende subsidies waar de Beneden Beekloop voor in aanmerking komt. Dit zijn:

● Brainport Subsidie: Hiervoor worden de gelden van de methodieken Estafette 3 en de ICT vaardigheden
scan van O21 ingezet. Bedrag voor de BB= ong. €8000,00

● Handen in de klas: Subsidie tot einde schooljaar. (met terugwerkende kracht vanaf 1 jan. 2021)  Bedrag
€20500,-
Gelden mogen gebruikt worden voor:

a. het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs;
b. het laten geven van gastlessen;
c. het inzetten van studenten;
d. de ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van corona maatregelen;
e. het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een
leraar;
f. het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel; of
g. het werven, selecteren en organiseren van extra tijdelijke personele inzet.

● Subsidie Nationaal Programma Onderwijs. Brief in de bijlage. Verdere informatie volgt. Tijdspad ook te
vinden als bijlage in de map.

ICT vaardigheden scan
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ST. Het Nut wil een vaardigheidsscan laten afnemen in april, bij alle medewerkers. Dit wordt verzorgd door O21.
Op stichtings-, school, of individueel niveau wordt scholing ingezet indien noodzakelijk of gewenst. Tevens zullen
zij ons begeleiding in visie en missie ICT.

Dashboard (zie bijlage)
Vakantieplanning
Komende week wordt deze afgestemd met directies van Nut Scholen. Dan via Manja naar de GMR ter
goedkeuring.
Formatie volgend schooljaar
19 april is de groepsverdeling bekend
19 april worden wensenformulieren uitgedeeld aan leerkrachten. (uiterlijk 26 april terug)
Streven om voor de meivakantie de formatie ‘rond’ te hebben. (uiterlijk voor pinksteren)

Punt: 6 Tijd: 21.20 – 21.30 Onderwerp: Tevredenheidsonderzoek Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda
Definiëren speerpunten vanuit MR op basis uitkomsten Tevredenheidsonderzoek
Realiseren klankbordavonden
Notulen
Kwaliteitszorg – communicatie wordt al benadrukt; verwachtingen school (wat wil je weten, hoe te doen)
Leerstofaanbod – andere culturen – buitenschoolse activiteit – creatieve vorming -> hoe dit in te vullen (open
discussie).

Kwaliteitszorg is prioriteit; invulling hoe een klankbordavond (alternatieve ouderavond) te doen (via
stellingen/interactie). Mogelijkheden via break-out rooms? Ouder heeft aangeboden hierover mee te denken.
Dir zal met ouder in gesprek gaan wat mogelijk is; MR zal daarna het voortouw nemen hoe dit in een klankbord
avond vorm te geven.

Punt: 7 Tijd: 21.30 – 21.40 Onderwerp: Terugkoppeling uit GMR Bijlage(n): 7.1

Toelichting bij agenda
Subsidies (Extra hulp in de klas, Brainport)
Mobiliteitsbeleid
Samenwerking PABO
Prowise & Google vs AVG
Scholingsbehoefte(n) (G)MR
Notulen
Er is een update gegeven vanuit de zaken besproken vanuit GMR.

Punt: 8 Tijd: 21.40 – 21.55 Onderwerp: Status onderwerpen jaarplan Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda
Schoolgids
Communicatie middelen
Sociale en emotionele vaardigheden

Notulen
Schoolgids – stap voor stap verbeteringen, volgende vergadering wordt nieuwe update aan MR voorgelegd

Communicatie middelen – website speerpunt, social schools wordt op dit moment erg veel gebruikt

Sociale emotionele vaardigheden – Het leerteam onderzoekt verschillende mogelijk passende methodieken.
Op dit moment wordt KWINK uitgeprobeerd in verschillende groepen. De overige methodes zullen nog op
theorie bekeken. Streven om uiterlijk in januari 2022 een nieuwe methodiek gekozen en besteld te hebben.
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Punt: 6 Tijd: 21.55 – 22.00 Onderwerp: Rondvraag en sluiting Bijlage(n): n.t.b.

Toelichting bij agenda
Rondvraag
Notulen
Typecursus (Amrasoft) gaat stoppen; andere aanbieder zal gebruikt worden (kwaliteit hetzelfde, prijs hoger)
maar dit zal behouden worden binnen onderwijs.

Actielijst

# Wat Wie Wanneer 
49.8 Plan/planning opstellen website verbetering Directeur 18 mei

2021
49.9 Budget OR: opheldering saldo verkrijgen

Overzicht is ontvangen. Eind 2019 was het saldo orde 18.000euro. PMR lid
heeft notulen gevonden van OR dat Jessica 20.232euro heeft goedgekeurd,
waarvan eenmalig max. 10.000euro (7007.39 euro uitgegeven, zonder valzand
en bandjes (~150 euro) uitgegeven kon worden. Deze uitgaven worden
administratief geboekt, waardoor saldo voor oudergelden orde 10.000 euro
uitkomt. VZ MR vraagt het administratiekantoor het saldo te boeken om het
daadwerkelijke saldo te boeken. 

Staat als puntje op de agenda. Eindsaldo 9329euro, dit moet
geaccordeerd worden door administratiekantoor. Er wordt nog
bekeken hoe dit meest praktisch gestort/reserve gehouden wordt
(binnen BB)

Directeur afgerond

49.10 Prioritering maken voor klankbordgroep (op basis ouder enquête)
Op agenda vandaag

Allemaal afgerond

49.11 demo Digitaal VeiligheidsVolgSysteem geven Directeur 18 mei
2021

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 18 mei
2021

3.1 Administratief boeken kosten voetbalveld voor echte saldo OR 

Zie 49.9
VZ MR afgerond

13.1 Bespreken in DBR hoe op Nutsniveau om te gaan met reclames in filmpjes
(bijv. YouTube)

Dir 18 mei
2021

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

6 april
2021

13.3 Priotering items tevredenheidsonderzoek – welke items moeten
meegenomen worden op klankbordavond

MR leden 6 april
2021
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