
Beste leden van de medezeggenschapsraad van de Beneden Beekloop,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van:

Datum: 27 maart 2019

Lokatie: Beneden Beekloop
 
Met vriendelijke groet,
Voorzitter MR

GENODIGDEN:

Wie en functie: Aanwezig Afwezig (met kennisgeving) Afwezig (zonder
kennisgeving)

NG (voorzitter MR) x

HvdV (directeur) x

DC (lid MR, namens personeel) x

FvdM (lid MR, namens personeel) x

PvB  (lid MR, namens personeel) x

TvG (lid MR, namens ouders) x

SP (lid MR, namens ouders) x
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AGENDA

Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist

1. Opening en vaststellen van 
agenda

Mededeling Wie notuleert?
DC
Het nieuwe (O)MR-id TvG wordt van harte welkom geheten.

2. Notulen van de vorige 
vergadering

Ter vaststelling Bijlage 1 Vastgesteld. DC stuurt deze bijgewerkt naar NG om te plaatsen op website.
Niet alle notulen zijn zichtbaar op website, geconstateerd door NG.
PvB heeft dit ook gezien en al opgepakt om op te lossen ACTIEPUNT.

3. Ingekomen post/e-mail Ter bespreking Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6, 6A 
en 6B

Brief bestuurder 25-1-19 over stemming toekomstscenario’s
Komt terug bij onderwerpen GMR.

Mail directeur 28-1-19 over ouderbijdrage
Komt terug bij onderwerpen OR.

Mail directeur 08-02-19 over staking op 15 maart
NG is benieuwd naar terugkoppeling staking, wat voor inzichten heeft dit 
opgeleverd. Acht leerkrachten (van het deel van het team dat werkzaam is 
op vrijdag) hebben gebruik gemaakt van stakingsrecht, overige 
leerkrachten hebben werkzaamheden verricht op school die dag. 

Mail directeur 15-03-19 over ouderportaal
Komt terug in de agenda.

Correspondentie CNV over cursus en partnerschap
Komt nog terug in de agenda.
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist

4. Mededelingen vanuit directie Mededelingen 
vanuit de directie

Te bespreken onderwerpen:

Schoolplan ‘19 – ‘23
Op dit moment bovenschools bezig met strategisch beleidsplan op 
stichtingsniveau. Ook worden op dit moment de schoolplannen op 
schoolniveau geschreven. Schoolplan BB is in concept na de meivakantie 
gereed. Deze komt volgende vergadering terug, 22-05-’19. Deze moet 
goedgekeurd worden door de MR.
HvdV levert het concept-schoolplan 8 mei aan, dan kan er vooraf input 
gegeven worden door MR leden en deze een volgende vergadering (voor 
de zomervakantie) definitief gemaakt worden. ACTIEPUNT HvdV.
HvdV wil graag in mei beginnen aan jaarplan van school. Hierbij wordt 
ook gekeken naar afgenomen enquêtes onder team, ouders en leerlingen. 
Gemeenschappelijke verbeterpunten.
Creativiteitsbeleidplan, nieuwbouw, handelingsgericht werken, ICT 
(technische kant) en innovativiteit worden onderwerpen in nieuwe 
beleidsplan op schoolniveau.

Ouder- en leerlingenquete
Rapportagens van de enquetes zijn gedeeld, stukje in Nutsnootjes om 
informatie te delen met alle ouders heeft plaatsgevonden.
Rapportages zijn besproken binnen het team, zij hebben deze ontvangen op
papier. N.a.v. rapportages zijn de verbeterpunten verzameld. Elke 
leerkracht heeft een selectie gemaakt in prioriteit op een x aantal items. 
Daaruit komen een aantal punten wat vanuit het team als top 10 beschouwd
wordt om spoedig mee aan de slag te gaan.
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist

SP merkt op dat de rapportages ook anders gelezen zouden kunnen worden 
dan nu is gecommuniceerd in de Nutsnootjes. Hij vraagt om een 
toelichting. M.n.de benchmark geeft een ander beeld. HvdV licht nogmaals
zijn visie toe. 
NG is nieuwsgierig naar vergelijk van voorgaande scores BB, wat is het 
verschil/overeenkomst met eerdere scores. Niet helder of deze aanwezig 
zijn, het lijkt bovendien al lang geleden te zijn. Ook vraagt zij naar de 
reactie in het team. Hoe kijkt men er naar?
Sommige punten roepen ook extra vragen op. Wat maakt dat ouders, 
leerkrachten, leerlingen een bepaald item laag/hoog gescoord wordt, wat 
verstaan zij onder dat item/wat verwachten ze van school.

Filtering heeft plaatsgevonden op verbeterpunten vanuit het onderzoek. 
Waarna vervolgens prioritering plaatsvond op gedragenheid/motivatie 
leerkrachten i.p.v. op basis van de benchmark-resultaten. HvdV vindt wel 
het gemiddelde van 3 en 4 scores belangrijk, daarmee krijg je namelijk een 
verschil tussen tevreden en ontevreden aantal ouders.
NG benadrukt dat opgepast moet worden dat er intern heel hard gewerkt 
wordt en dit de buitenkant (mogelijk nieuwe ouders/leerlingen) niet bereikt
(of niet aansluit bij hún wensen/prioriteiten), dat zou zonde zijn. Advies: 
houdt dit in het vizier.
FvdM is nieuwsgierig of afname van de enquête anders afgenomen kan 
worden, niet alleen groepen 6 t/m 8. HvdV gaat hierover bovenschools nog
in gesprek ACTIEPUNT.
HvdV deelt rapportages enquête team met de MR voor de volgende 
vergadering ACTIEPUNT.
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist

Instroomgroep
Gestart na de carnavalsvakantie. Loopt goed. Verloopt onder toezicht van 
huidige leerkrachten kleuters. Tot en met de zomervakantie zal de groep 
gevuld worden met 13 leerlingen.

Situatie groep 5   
N.a.v. klassenbezoeken, resulten en groepsbesprekingen zal er interventie 
plaatsvinden in de groep. Twee leerlingen hebben afgelopen periode 
aangegeven de overstap te maken naar een andere school. 
Groepsamenstelling bestaat nu uit drie meisjes en tweeëntwintig jongens. 
Dit vraagt een gerichte aanpak. Zowel ondersteuning op pedagogisch 
gebied als didactisch i.v.m. grote onderlinge verschillen binnen de groep. 
Insteek op balans tussen pedagogische sfeer en didactische sfeer. Wordt 
externe hulp voor ingeroepen, Fides. Vijf bijeenkomsten gedurende dit 
schooljaar, incl. ouderavond. Één bijeenkomst volgend schooljaar; 
herhaling en overdracht nieuwe leerkracht.
Communicatie ouders is gestart.
NG is nieuwsgiering naar opstart LAT-klas. Toen konden alleen leerlingen 
aansluiten die op alle vakgebieden achterlopen. Is het niet raadzaam dat 
ook kinderen op een individueel vakgebied extra hulp kunnen krijgen?
HvdV geeft aan dat de invulling LAT-klas gaat veranderen om dit vorm te 
geven. Huidige opzet erg kostbaar.

5. Stand van zaken nieuwbouw Ter bespreking Wat is de stand van zaken?
Doorschuiven naar volgende vergadering.

6. Stand van zaken AVG Ter bespreking Wat is de stand van zaken? 
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist

Doorschuiven naar volgende vergadering.

7. Stand van zaken leerteams Ter bespreking Terugblik op gezamenlijke bijeenkomst met Ouderraad over creativiteit. 
Hoe lopen de leerteams, welke onderwerpen komen er aan de orde: stuk 
informatievoorziening richting MR over stand van zaken, priotitering, 
tijdsplanning, etc.
Doorschuiven naar volgende vergadering.

8. Jaarplan MR, vergaderplanning 
en taakverdeling MR

Ter bespreking Bijlage 7 en 8 Doorschuiven naar volgende vergadering.

9. Stand van zaken ICT-gerelateerde
onderwerpen: Parnassys, website, 
ICT algemeen

Ter bespreking Doorschuiven naar volgende vergadering.

8. Mededelingen vanuit GMR Mededelingen Doorschuiven naar volgende vergadering.

9. Scholing MR Ter 
besluitvorming

Wil de MR BB een partnerschap met CNV aangaan (zie ingekomen 
stukken)? Voordelen van partnerschap worden gezien. Aantrekkelijk om 
éénjarig contract af te sluiten, ingangsdatum 11 april. Na een jaar gebruik 
evalueren of het verlengd wordt.
NG doet navraag of MR RB en GB via BB gebruik kunnen maken van 
partnerschap ACTIEPUNT.

Welke onderwerpen willen wij als MR aandragen/welke hulpvraag hebben 
wij? Wellicht iets meer nadruk op PMR aandeel, i.v.m. onervarenheid 
nieuwe leden. Ook navraag over goede inrichting vergadering/gangbaar 
vergaderingschema. Advies jaarplanning.
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Onderwerp Type Bijlage Toelichting / Vastlegging voor notulist

10. Mededelingen vanuit OR Mededelingen Doorschuiven naar volgende vergadering.

13. WVTTK – stand van zaken schoolplein en afgekeurde speeltoestellen
– MR afspraak met kinderraad
 
ACTIEPUNT stukken worden door PvB gedeeld met MR leden per mail.
Doorschuiven naar volgende vergadering.

14. Rondvraag Geen inbreng.

Sluiting vergadering PvB deelt per mail stukken die hij zou delen in de vergadering wat niet ter 
sprake is gekomen. HvdV deelt deze stukken ook. ACTIEPUNT.

NG en HvdV hebben maandelijks één afspraak om lopende zaken door te 
spreken, zodat ook bekeken kan worden hoe de druk rondom 
vergaderingen verlicht kan worden.

Data vergaderingen MR nieuwe schooljaar worden gepland, maar 
aangezien de schoolplanning nog niet definitief is, kunnen momenten 
samen vallen met bijv. oudergesprekken. Alert zijn bij delen planning, 
indien nodig tijdig vergadermomenten verzetten. Voorkeur vaste dag. 
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ACTIEPUNTEN

Datum Actiepunt Wie Wanneer gereed

Huidige vergadering (nieuwe actiepunten)

27-03-19 Plaatsen/zichtbaar maken voor ouders van notulen MR op website. PvB 22-05-19

27-03-19 Concept schoolplan BB aanleveren overige MR leden. Directeur 08-05-19

27-03-19 Bespreken afname enquête tevredenheid schoolbreed i.p.v. alleen groepen 6 t/m 8. Directeur 22-05-19

27-03-19 Rapportages enquête tevredenheid team BB delen met MR leden. Directeur 22-05-19

27-03-19 Navraag bij CNV of zowel RB, GB als BB gebruik kunnen maken van één jarig 
partnerschap, gedeeld gebruik.

NG 22-05-19

27-03-19 Stukken die aan bod zouden komen, maar niet zijn gelukt, (WVTTK en andere 
onderwerpen) worden per mail gedeeld met MR leden ter informatie/voorbereiding.

PvB/HvdV 22-05-19

Vorige vergadering(en) (eerdere actiepunten)

28-11-18 Uitzoeken mogelijkheden planning ouderavonden in Parnassys. PvB/DC 14-05-19

28-11-18 Uitzoeken oorzaak aanpassing cijfers in Parnassys en mogelijkheden om dit te 
voorkomen.

Directeur 14-05-19

23-01-19 CNV cursus akkoord kosten: overleg met bestuurder
CNV cursus plannen

Directeur

NG

14-05-19
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Datum Actiepunt Wie Wanneer gereed

23-01-19 Berichtgeving nieuwe directeuren RB en GB ri ouders. Directeur 14-05-19

23-01-19 Verkiezing nieuw GMR-lid bespreken met team op studiedag. Directeur Studiedag
29-03-’19.

23-01-19 Uitzoeken wijzigen punten in Parnassys en CITO en informeren ouders. Directeur Hetzelfde als punt 
twee.

23-01-19 Aandringen AVG-beleid/duidelijkheid bij bestuurder. Directeur 14-05-19

23-01-19 Planning ouderavonden in Parnassys. PvB/DC Hetzelfde als punt 
één.
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Status actiepunten vorige vergadering:

Datum Actiepunt Wie Status

28-11-18 Opnemen vorige notulen en 
jaarverslag 17/18 op website.

NG/PvB Klaar

28-11-18 Bespreken vragen/opmerkingen MR
over schoolbegroting ‘19 met adm. 
kantoor.

Directeur Klaar

28-11-18 Navragen mogelijkheden MR-
scholing CNV.

NG Klaar

28-11-18 Definitief jaarverslag delen met 
overige MR-leden.

NG Klaar

28-11-18 Uitzoeken mogelijkheden planning 
ouderavonden in Parnassys.

PvB Komt terug in huidige vergadering; 
DC.

28-11-18 Uitzoeken oorzaak aanpassing 
cijfers in Parnassys en 
mogelijkheden om dit te 
voorkomen.

Directeur Komt terug in huidige vergadering; 
HvdV.

28-11-18 Maken concept jaarplanning ‘19. NG Klaar

23-01-19 CNV cursus akkoord kosten: 
overleg met bestuurder
CNV cursus plannen

Directeur

NG

Komt terug in huidige vergadering; 
NG.
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23-01-19 Berichtgeving nieuwe directeuren 
RB en GB ri ouders.

Directeur Komt terug in huidige vergadering 
HvdV.

23-01-19 Verkiezing nieuw GMR-lid 
bespreken met team op studiedag.

Directeur Komt aan de orde op de studiedag 
van 29-03-’19.

23-01-19 Uitzoeken wijzigen punten in 
Parnassys en CITO en informeren 
ouders.

Directeur Komt terug in huidige vergadering; 
HvdV (Hetzelfde als het zesde 
punt).

23-01-19 Aandringen AVG-
beleid/duidelijkheid bij bestuurder.

Directeur Komt terug in huidige vergadering.

23-01-19 Contact L@S i.v.m. 2 schermen. PvB/directeur Klaar.
Toelichting: Is uitgezocht door PvB.
Bevriezen (freeze) van het scherm is
enige mogelijkheid om privacy te 
waarborgen. In de teamvergadering 
is dit punt ook besproken. Collega’s 
gewezen op alertheid. Optie is mail 
gedurende de dag volledig afsluiten,
dan komen er ook geen pop-up 
meldingen rechts onder in beeld.

23-01-19 Maken concept jaarplanning ‘19. NG Klaar

23-01-19 Planning ouderavonden in 
Parnassys.

PvB Komt terug in huidige vergadering; 
DC. (Hetzelfde punt als vijfde punt).

23-01-19 Aanleveren projectplan website. PvB/directeur Klaar
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