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Opening en vaststellen agenda
HOLJ opent de vergadering om 20 uur. De agenda wordt zonder aanpassing vastgesteld
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Notulen 27 januari 2021
Deze worden goedgekeurd na aanpassingen van enkele typo’s. SLUC past deze typo’s aan.
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Begroting
In deze vergadering volgt een nadere toelichting op de begroting, die in de vorige MR al is
besproken nu aangevuld met een uitsplitsing van de post “overige kosten”. Deze uitsplitsing
levert verduidelijking op voor de MR.
Op vraag van ORDS geeft GRAN aan dat het budget van de leerlingenraad op dit moment bij
de penningmeester ligt ter nadere uitwerking.
MOMT vraagt hoe het staat met de convenantsgelden. GRAN geeft aan dat de aanvraag de
deur uit is, maar nog niet is goedgekeurd. Dit zou dan nog bovenop de begroting komen.
En op vraag van HOLJ naar de begrote kosten van excursies nu deze niet door kunnen gaan,
geeft GRAN aan dat ze ook nog niet in rekening zijn gebracht bij de ouders. De post is voor de
volledigheid opgenomen, omdat het onzeker was bij het opstellen of (een deel) wellicht toch
doorgang zou kunnen vinden, hoewel GRAN daar geen positief gevoel over heeft, vanwege de
Corona situatie. Wat aan ouderbijdrage is ontvangen, maar niet besteed zou dan parallel
hieraan ook retour naar de ouders gaan.
Op vraag van de voorzitter stemt de MR unaniem in met de begroting 2021-2025.
Jaarplanning 21/22
GRAN licht toe dat de jaarplanning een eerste opzet betreft die hij nu eerst ook ter informatie
deelt met de MR. Binnenkort staat dit punt op de agenda voor bespreking met de PMR. Grote
lijn van de jaarplanning is dat in de toetsweken (Beekweek) vooral toetsen voor alle klassen
worden afgenomen, waarbij wel (nog) ruimte is voor projecten in de onderbouw, maar niet
tijdens de Beekweek. Tevens wordt de Beekweek (toetsweek) ook in het midden
“onderbroken” door een weekend; dit op nadrukkelijk verzoek van ouders. Tevens geeft
GRAN aan dat in de planning clinics en/of projecten voortaan aan het einde van de Beekweek
worden georganiseerd.

MR stemt in met de begroting
van Beekdal voor 2021-2025
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Voorts geeft GRAN aan dat in week 16 na Pasen nog een hele projectweek staat voor bijv.,
reizen Het stuk ligt tevens ter informatie bij ‘t Venster, omdat bij ’t Venster parallelle topsport
leerlingen zijn.
Op vraag van MOMT of herkansingen ook zijn opgenomen in Beekweek 3 geeft GRAN aan dat
hij dat nog oppakt.
SLUC vraagt of de werkgroep Beekdal 2024 in de totstandkoming van deze planning is
meegenomen. Ook merkt SLUC op dat de tijdspanne tussen Beekweek 2 en 3 vrij kort is.
GRAN zal kijken of hier nog in geschoven kan worden.
ORDS merkt op, dat mede vanuit de leerlingeraad, zij pleiten om een Beekweek of
projectweek niet direct na een vakantie te plannen. GRAN geeft aan dit mee te nemen. Voor
de projectweek meldt hij dat dit alleen betrekking heeft op de brugklassen. Voorts meldt
GRAN dat deze planning ook nog besproken zal worden in de Leerlingenraad.
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Onderwijs vanaf maart, Niels informeert (incl. traject + bevordering)
GRAN geeft allereerst aan dat de communicatie over het onderwijs in deze coronatijd steeds
zal worden gedaan via de Beekbulletins.
Het Beekdal handhaaft voor nu de 40 minuten lessen, waarbij de klassen op hybride wijze les
krijgen (=helft van de klas fysiek in klaslokaal op Beekdal; ander helft vanuit huis in dezelfde
les digitaal via MS Teams inloggen).
Het is verder afwachten of en hoe de regels vanuit de overheid wijzigen; indien nodig zal het
Beekdal daar uiteraard op reageren. Wel geeft GRAN aan dat de toetsen in Beekweek 3 en 4
fysiek op school af zullen worden genomen (geen digitale toetsen) en voor projecten zullen
eventueel externe ruimtes worden gezocht. Dat betekent ook dat de overgangsregels intact
blijven, wel met inachtneming van de impact van dit afwijkende schooljaar. Dus een leerling
wordt bevorderd of blijft zitten, maar er zal naar verwachting een grotere groep zijn die wordt
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bevorderd met een “pakketje”. Daar kunnen de extra overheidsgelden voor worden gebruikt,
geeft GRAN aan. Een nadere uitwerking van inzetten van die gelden volgt nog zegt GRAN,
maar hij denkt aan structuurklassen (evt. met Quadraam), maatwerk voor individuele
leerlingen (niet te veel mogelijk).
Voorts geeft GRAN aan dat na Beekweek 3 wordt ingezet op wegwerken van achterstanden,
incl. extra examentrainingen.
GRAN bevestigd op vraag van HOLJ of dit wordt gefinancierd uit die vanuit regering
aangekondigde injectie van € 8,5 miljard.
Mededelingen
- Vanuit het MT zijn geen bijzonderheden te melden geeft GRAN aan. Wel zijn er
complimenten hoe de school door deze Corona crisis heen laveert.
- Ook vanuit DB zijn geen mededelingen.
- Vanuit de LLR geeft ORDS aan dat ze op zoek zijn naar nieuwe leerlingen voor de raad
en dat ze een nieuwe voorzitter hebben
- WOLJ geeft aan dat de voor 9 maart geplande denktank ouders is uitgesteld.
- Vanuit de GMR meldt HOLJ dat kwesties als begroting, vakantieplanning,
convenantsgelden (in te zetten voor werkdrukverlaging) en nieuwe directieleden van
Quadraam zijn besproken.
Rondvraag.
Laura over vakantieverlof OOP -> GMR
Laura vraagt aandacht voor het feit dat volgens de CAO, leden van het OOP die verplicht
worden om alle schoolvakanties te volgen, moeten worden gecompenseerd. (art 14.2.3).
Niels geeft aan dat hierover afspraken kunnen worden gemaakt in de GMR. Jan zegt toe dit
punt mee te nemen..
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Sluiting
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