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Aanwezig: Floor, Marije, Wim, Mark, Ingrid, Chantal, Richard (notulist) 
 
 
  1.  Geopend 
 
  2.  Cultuurtraject is goed bevallen met goede opkomst. Vervolgstappen: in februari komt 
vervolgbijeenkomst en in iedere teamvergadering wordt stilgestaan bij de geleerde lessen. 
 
  3.  Groep 8 stavaza, deze week is stagiaire begonnen (zij-instromer). KIVA team gaat 
protocol maken om transparant te zijn over consequenties ongewenst gedrag (soort 
escalatieladder). De MR hoort graag van Jeroen of er mogelijkheden zijn om ervaringen uit 
te wisselen via SOZKO of samenwerkingsverband primair onderwijs Utrecht. 
 
  4.  Brief Jeroen aan ouders ex-groep 8 als nazorg wordt nog met lerarengeleding MR 
gedeeld. Ingrid vraagt dit aan Jeroen. KIVA nieuwsbrief is via Digiduif verzonden en 
gewaardeerd. 
  
 5.  Voor schoolplan heeft MR behoefte aan gesprek over voortgang en prioriteiten dit 
schooljaar, dat kan volgend overleg op 11 december met Jeroen erbij. En geleerde lessen 
vorig schooljaar (kangoeroeklas, muziek, Engels, duurzaamheid, ICT etc.). Vanuit perspectief 
beter kiezen wat je goed doet dan alles matig te doen. 
  
 6.  Een oude KIVA rapportage wordt gedeeld om indruk te krijgen van inhoud, gebaseerd op 
standaard vragenlijst. De MR vraagt zich af of KIVA ook meerjaren analyses kan opleveren 
voor de docenten om de ontwikkelingen te kunnen volgen. Is er een voorbeeldrapportage of 
vragenlijst die in KIVA nieuwsbrief opgenomen zou kunnen worden? Ingrid vraagt dit na bij 
KIVA-team. 
 
  7.  MR zou graag 1 december begroting Beiaard ontvangen en deze 11 december 
bespreken in aanwezigheid Dyade om nader te kunnen toelichten. 
 
  8.  GMR wordt versterkt met een ouder vanuit Johannes (nieuw) en Cleophas (vervangt 
vertrekkend GMR-lid). 1 oktobertelling Beiaard valt tegen. Strategisch Beleidsplan SOZKO 
wordt besproken en intentie is in samenhang strategisch plan, begroting en realisatie te 
bespreken. GMR jaarverslag december 2016-2017 wordt aan gewerkt. 
 
  9.  Als MR hebben we geen expliciete speerpunten benoemd voor dit schooljaar. Zou goed 
zijn om dit nog wel als MR te bepalen en de resultaten van de ouder enquete te betrekken. 
 


