
MR vergadering De Beiaard 31 oktober 2016 
Aanwezig: Karry, Mark, Richard, Marije, Wim en Jeroen 
 

 Er zijn geen opmerkingen over het verslag van de afgelopen MR vergadering. Volgens 
MR vergadering is op 9-1-2017. 
Actie: Karry stuurt verslag van de laatste GMR vergadering op, inclusief de agenda 
van de GMR 

 Begroting is er nog niet. De uitgangspunten liggen momenteel bij de GMR om te 
bespreken. (komende donderdag) en BMT spreekt er komende vrijdag over door. 
Actie: Begroting wordt opgestuurd door Jeroen, als deze is opgesteld. 

 Verslag vanuit de GMR door Anne Floor:  
De wervingsprocedure voor de vervanger van Peter Velseboer (0,4 Fte) is opgestart. 
Raad van Toezicht van Sozko is nog niet volledig. Er wordt nog 1 persoon benoemd, 
welke bindend zal worden voorgedragen door de GMR. Procedure wordt binnenkort 
opgestart. 
De training over de (G)MR staat gepland op 22-11; 1e sessie gaat over “Rechten & 
Plichten”. Daarna volgt vermoedelijk “hoe dit op te pakken in de praktijk” 

 Jeroen heeft geen schriftelijke inhoudelijke reacties ontvangen naar aanleiding van 
zijn mail op 6 oktober jl. aangaande de ambities van de Beiaard (schoolplan). Hij 
heeft e.e.a. toegelicht op de ALV van de SchOUDERS en mondeling heeft hij 
enthousiaste reacties ontvangen 
Actie: Er is voorgesteld aan Jeroen om samen met team Communicatie te werken aan 
filmpjes / Vlogs om zo de voortgang van deze ambities zichtbaar te maken voor de 
kinderen en de ouders. Dit is tevens ook weer goede marketing 
Leerlingenaantal komt dit jaar op 1 oktober uit op: 218. Vorig jaar was het 219. (In 
2014 was het 224, in 2013 was het aantal 237 kinderen en in 2012 idem). Aanmelding 
gaan goed, maar ouders schrijven zich in op meerdere scholen dus dit zorgt voor 
enige onvoorspelbaarheid. Voor zij-instromers is zeker nog plaats op de Beiaard. 

 Voor de enquête is het belangrijk om doel en duiding van de vragen helder te 
hebben.  
Actie: We sturen de enquête vanuit de MR. Resultaten bespreken met Jeroen / Team. 
Wellicht ontstaan er nieuwe doelen voor de MR uit de resultaten van de enquête 
Feedback koppelen naar de ouders  Wat leren we hieruit? 
Volgende enquête 2018? 
Actie: Leerlingen enquête via de lijsten van WMK-PO. Marije vraagt de lijst van 
kwaliteitsscholen digitaal op ( naar Jeroen). 
Deadline ouderenquête volgende vergadering 9 januari ‘klaar voor afname’. 
Definitieve goedkeuring in de vergadering. 
Leerkrachten en leerlingen enquête niet lang daarna.. 

 WVTTK; Karry vertelt dat ze heeft besloten een andere baan te accepteren. Dat vindt 
iedereen heel jammer voor De Beiaard maar natuurlijk wensen we haar veel succes. 

 
 


