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1.   Opening en vastelling agenda 

 

Om 19.30 opent André Hollants de vergadering. 
    

2.  Vaststellen Notulen vorige vergadering 

 
De notulen zijn goedgekeurd. 

  

3. Mededelingen 

 

 Er hadden zich vier kandidaten aangemeld voor de MR. Drie ervan hebben zich 
teruggetrokken vanwege voldoende belangstelling. Overgebleven kandidaat, Maaike Boonstra, 
wordt lid van de MR en zal tijdens de OR/MR officieel in functie treden. Maaike Boonstra vind 
het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het reilen en zijlen van school. Zij vindt het 
belangrijk om inzicht en betrokken zijn bij te nemen beleidsbeslissingen. Ze heeft een 
achtergrond in medische biologie en organisatie en wil dit graag ten dienste stellen voor OBS 
Beekbergen 

 Joyce blijft bij de TSO en zal dus niet vervangen worden door iemand anders. Zowel de MR 
als de school is hier blij mee gezien het goed functioneren van de huidige tussenschoolse 
opvang (TSO) 

 Cursus Ton en Julia voor techniek gaat niet door (te weinig belangstelling) 

 GMR: Hebben eerste reguliere vergadering gehad. GMR gaat gericht sprekers uitnodigen voor 
kennisverdieping bij GMR. Afgelopen keer was dit iemand van de AOB. Andere onderwerpen: 
Vervroegd pensioen: Vanuit de leerkrachten is hier weinig animo voor (financieel 
onaantrekkelijk) 
Krimp van scholen: Verzuiling tussen scholen blijft voorlopig. Ontwikkelingen zijn er wel: 
samenwerkingsverbanden. Doel: wat is de beste school voor het kind. 

 
4. Plusgroep 

 
Wat is de visie vanuit school hierop (wat wil je bereiken en voor wie is het bedoeld)?  
Omdat de school de plusgroep aanbiedt is het van belang dat planvorming, kadervorming en 
realisatie vanuit OBS Beekbergen geïnitieerd en aangestuurd wordt zodat continuïteit vanuit school 
gewaarborgd blijft.  
De ouders (begeleiders) kunnen begeleiden, maar de eindverantwoordelijkheid en continuering ligt bij 
school (Maartje). Als dit vanwege capaciteit vanuit school niet mogelijk is dan duidelijke afspraken 



maken en communiceren naar de ouders om verwachtingen waar te kunnen maken.  Yolanda neemt 
hierover contact op met Maartje en de begeleiders. 

       

5. Entreetoets groep 7 

 
Op de voorlichtingsavond van groep 7 gaf Maartje aan dat de entreetoets mogelijk komt te vervallen. 
Een aantal ouders hebben aangegeven dat zij de entreetoets belangrijk vinden. Ten eerste omdat het 
een goed beeld geeft waar het kind staat en ten tweede dat het al aangeeft welk niveau (ten behoeve 
van keuze middelbare school) voor het kind geschikt is. 
Ton geeft aan dat de entreetoets duidelijk aangeeft waar een kind wel en niet aan voldoet. Dit kun je 
gebruiken om daar in groep 8 extra aandacht aan te besteden.  
De entreetoets is volledig en duidelijk, maar kost wel veel tijd. De reguliere toetsen geven een minder 
volledig beeld (b.v. studievaardigheden worden niet getoetst en in taal zit alleen begrijpend lezen en 
spelling). Naast de verplichte CITO eindtoetsen zijn er ook wel andere toetsen om bijvoorbeeld 
studievaardigheden te toetsen. Vanuit de ervaring geeft de entree toets het meeste inzicht. Als je de 
toetsen goed verdeeld dan is de belasting voor kinderen goed te doen.  Voorwaarde is dan wel dat je 
de output van de entreetoets gebruikt. Sommige leerkrachten vinden dat de verplichte toetsen ook 
voldoende inzicht geven.  
 

Standpunt van de MR is dat het noodzakelijk is dat ouders en kind tijdig inzicht krijgen in het te 
verwachten niveau (om een middelbare school te zoeken) en dat de resultaten van de toetsen ook 
daadwerkelijk gebruikt worden voor (individuele) lesstof voor groep 8 om kinderen optimaal voor te 
bereiden op de middelbare school. De MR vraagt om hier rekening mee te houden in het 
besluitvormingsproces of de entreetoets wel of niet blijft. 
 

 
6. Eventuele toevoeging MR De Kakelhof (20:20, Advies) 

 

Morgen (1 oktober) ouderavond in Hoenderlo. De huidige MR leden hebben geen kind meer op de 
Kakelhof dus alleen nog 2 personeelsleden. Morgen bekend of er nog ouders komen. Voorstel is om 
de beide MR’en bij elkaar te zetten. Hierop is geen bezwaar vanuit de MR. Wel agenda’s op elkaar 
afstemmen (eerst gezamenlijke punten, daarna apart schoolspecifieke punten). 
 

7. Aanpak nieuw meerjarenplan en jaarplan (20:30, info) 

 

Om de 4 jaar komt er een meerjarenplan en daarbij wordt per jaar jaarcontracten afgesloten met de 
doelen die voor dat jaar worden afgesproken en die worden later getoetst. Dit jaar komt er een nieuw 
meerjarenplan. Dit jaar: daadwerkelijk werken met groep extra, begrijpelijk lezen (extra scholing) 
verder met techniek onderwerp, zijn werkplekleerschool geworden (opleider in de school). 
Leerkrachten krijgen hiervoor een mentortraining. Werkmethoden voor de zaakvakken 
(wereldoriëntatie vakken), groepsdoorberekend werken. MR heeft hier wel adviesplicht 
 
Sluiting vergadering om 21:00 

 
       
 


