
Notulen MR Vergadering de Beiaard, 28 mei 2018 

Aanwezig: Mark, Chantal, Ingrid, Jeroen, Richard, Marije, Anne Floor, Jan, Kariene en Wim 

1. Verslag vorige keer is goedgekeurd 
2. Kennismaken met nieuwe Kandidaten voor de MR, te weten Kariene Bolt en Jan Murk. Ze 

geven beide aan na afloop dat ze in de MR willen, waarmee wordt ingestemd. 
3. Formatievoorstel; vertrek Paul & besteding extra financiële middelen (zie bijlage van Jeroen) 

- Het werkdruk-akkoord zorgt voor extra middelen, en deze worden ingezet conform de 
wensen van het docententeam; zo nu en dan een extra leerkracht voor de klas zodat er meer 
tijd ontstaat tijdens schooluren voor overleg en andere taken. 
- RT in onderbouw blijft komende jaar gelijk aan dit jaar 
- RT in bovenbouw wordt gecheckt door Jeroen, (bij de inzet van RT wordt rekening gehouden 
met de zwaarte van de groep) 
- Stagiaires zijn ook volgend jaar welkom om de Beiaard; Jeroen is hier actief mee bezig 
- Formatievoorstel is goed ontvangen door docententeam 

4. Inhoud mbt voortgang plannen uit het schoolplan: Snappet, onderhoud/vernieuwing school, 
Kiva, gr8, gr4, Marnixacademie, muziek, kangoeroeklas etc. 
- In de zomervakantie komen er zonnepanelen op het dak van de school 
- Pilot met Snappet; kinderen en docenten zijn enthousiast; het leert kinderen direct 
zorgvuldig werken. Aandachtspunten zijn het verbeteren van Wifi en het compatible maken 
met Office 365. Evaluatie volgt na de zomervakantie en dan wordt besloten of de pilot een 
vervolg krijgt 
- KIVA loopt door en lijkt goed te gaan 
- Groep 8; aanmeldingen voor middelbare school zijn goed verlopen. Eindcito is goed gegaan. 
Lisalotte wordt gedeeltelijk vervangen door Greet 
- Groep 4; Richard heeft gesproken met een moeder van een leerling uit deze groep. Er lijkt 
(bij haar) onduidelijkheid te zijn over de gang van zaken door onduidelijke of onvoldoende 
communicatie. Op 30-5 is er een inloop / koffiemoment voor de ouders van deze groep om 
e.e.a. te bespreken. 
- 26-6 komt de inspectie langs voor een regulier bezoek. Verslag volgt na de vakantie 
- Muziek ontwikkeling gaat goed 
- Kangoeroeklas; evaluatie volgt als het goed is aan het eind van dit schooljaar 
- Mark heft formele toezegging ontvangen dat hij – wanneer hij dat wil – weer 5 dagen per 
week kan lesgeven op de Beiaard. 

5. Vakantierooster + invulling studiedagen (zie bijlage van Jeroen) 
- akkoord 

6. Kamp: Hoe was het? en keuzes voor nu en de toekomst? 
- Kamp is goed gegaan dit jaar. 
- Het staat ingepland voor het komende schooljaar, waarbij de vorm nog niet vast staat. Er is 
aangegeven dat er kinderen / ouders zijn, die graag het kamp in de huidige vorm willen 
behouden 

7. Korte evaluatie 18 april ouderavond 
- Bij de volgende ouderavond zou het fijn zijn als er voor de MR wat meer spreektijd zou zijn 

8. Nieuws uit de GMR, Anne Floor? 
- Anne Floor gaat stoppen bij de GMR. Er is een vervanger gevonden, te weten Rogier de 
Jonge; wellicht wordt hij ook voorzitter. 

9. Wvttk 
- Leerlingenaantal per 1-10-2018 vermoedelijk 226 
- Volgende MR vergadering op 2-7 om 19.30. Vermoedelijk op de Maliebaan 75 

 


