
Notulen MR overleg 13 september 2016 

 
Aanwezig: Jeroen, Mark, Karry, Marije, Chantal, Anne Floor en Richard 

(notulist) 
 

1. Verslag 31 mei wordt goedgekeurd. 
2. Vergaderingen vinden voortaan plaats op maandag om 19.30u op school: 

data zijn ma 31 okt, ma 9 januari,  ma 20 feb, ma 10 april, ma 22 mei en 
ma 26 juni 

3. Notulen: Richard vandaag, Wim op 31 okt, Karry 9 januari, Mark op 
ma  20 feb, Chantal op ma 10 april, Wim op 22 mei en Mark op  ma 26 

juni. 
4. Schoolplein etc. Voor groep 3 zijn ouders goed betrokken hoe met grote 

omvang is omgegaan. Overblijfruimte als uitwijk ruimte. Ouders lijken 
ook tevreden met 2 docenten voor de groep. Schoolplein opening 30 

september gepland, vertraging bij speeltoestel leidt tot vertraging 

aanleggen vloer maar opening blijft staan. Letters ABC gaat wat langer 
duren. Financieel worden geen problemen voorzien. 

5. Schoolplan/ID bewijs De Beiaard: er zijn aanvoerders aangewezen per 
prioriteit uit het Schoolplan (de verbeter-acties). Op korte termijn zouden 

ouders geïnformeerd kunnen worden over: plannen "plusklas" 
(Anne/Laura) , Engels in de onderbouw (Mark), Muziek in het 

lesprogramma alle groepen, ICT (basisbits/mediawijsheid, programmeren 
in groep 7, introductieles MIT tijd geleden en ambitie SOZKO), 

doorgaande leerlingen (Karry), duurzaamheid (Jeroen) bijv. Deelname 
pilot gemeente Utrecht (zonne-energie) heeft rapport opgeleverd met 

aanbevelingen. Volgende vergadering voortgang bespreken.  Vraag aan 
Jeroen of er voor de herfstvakantie richting ouders iets gecommuniceerd 

kan worden over acties nav het plan.  
6. Communicatie: Voor de communicatie-agenda worden volgende 

evenementen geïdentificeerd:  opening schoolplein 30 sep, kerstavond 

met diner en vuurkorf Op 22 dec, sportdag op 21 juni, kamp groep 4-7 is 
3 en 4 april, projectweek hele school verbonden aan goed doel en 

mogelijk combinatie met creadoedag en sponsorloop (15-19 mei). 
 

Er zijn drie 8e groepers die Jolanda gaan ondersteunen met digitale 
promotie/communicatie. Erik (conciërge) en Jolanda kunnen content 

plaatsen (foto's en berichtjes). De promotieactie bij sporten en AH actie is 
voor herhaling vatbaar. Zou ook mooi zijn bij voorscholen/kinderopvang 

reclame te maken voor Beiaard. Ter overweging of we heel gericht 
promoten of juist breed (kan ook overkomen of we in problemen zitten).  

7. Uiterlijk 24 oktober wordt begroting Beiaard aan MR verzonden ter 
bespreking op 31 oktober.  
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8. Samenwerking met SCHouders, Marije wil regelmatig met Miranda 

bijpraten. Jeroen doet dat ook. SCHouders zou wel bijdrage willen leveren 
aan moderner DC.   

9. Buurtonderzoek naar wensen ouders schooltijden voor OBS Voordorp, 
Regenboog, Paulus-school, Beiaard. Onderzoek start binnenkort. 

10. Nieuws uit GMR, vanuit Beiaard Anne Floor & Karry, vanuit Johannes 
geen ouder of docent, vanuit Cleophas wel 1 ouder en 1 docent. 

Strategisch beleidsplan SOZKO en Jaaragenda zijn gereed, actie Karry 
stuurt naar MR-leden. Profiel nieuwe bestuurder is gereed en Anne Floor 

zal in Benoemingsadviescommissie plaatsnemen net als lid RvT SOZKO en 
iemand BovenschoolsManagementTeam. Streefdatum is om per januari 

bestuurder aan te stellen. Suzanne Deutekom (adviseur) is bereid 
gevonden een GMR trainingsavond te organiseren over 

medezeggenschap. Idee komt op bij Anne Floor ook MR-en uit er nodigen 
en gezamenlijk programma te maken. Op agenda 31 oktober bespreken 

agendapunten/onderwerpen vanuit MR voor zo'n trainingsavond.    

11. Wvttk: enquête bij ouders en docenten, overleg met Laura over WMKPO, 
voorbereiding en petit comité wat het doel is van enquête(s) en hoe we 

ouders, leerlingen en docenten kunnen betrekken. Daarna inhoudelijk verder 
uitwerken. Marije, Wim en Richard doen voorbereiding ter bespreking 31 

oktober. Puur klanttevredenheidsonderzoek of ook testen wat ouders vinden 
van bijv continurooster, Engels in onderbouw etc. aktie Marije zoekt 

resultaten vorige ouderenquête op.   
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