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Notulen MR overleg 13 januari 2020   

Aanwezig: Jeroen, Chantal, Kariene, Jan, Richard, Ingrid 

Notulen: Ingrid 

1. Opening, mededelingen (o.a. voorgenomen staking) en vaststellen agenda 

-Staking: dinsdag 14 januari overleg in het BMT. Daarna volgt meer info. 

-Vier leerlingen zijn overgestapt naar Happy Kids. Het is daarom belangrijk om de Da Vinci taken 

aan te scherpen. We kunnen ouders ook meegeven dat er in Houten een plusklas is waar de 

kinderen één dag in de week mee kunnen draaien. De andere dagen volgen de kinderen dan de 

lessen op De Beiaard. 

We vinden het een goed idee om aan het bovenstaande aandacht te besteden op de website van 

De Beiaard.  

 

2. Goedkeuring notulen vorig overleg 18 november (zie bijlage) en nalopen actiepunten voor 

zover niet in agenda 

 

 

3. Bespreken vervolg vacature directeur Beiaard en vertrek Joske  

Zodra Jeroen van Daan, onze nieuwe bestuurder, meer informatie heeft gekregen over het 

vervolg van de vacature (data enzovoorts) plaatst hij hierover een bericht In Social Schools.  

 

Er is gesproken over het vertrek van Joske. 

 

4. Continurooster 

We vinden het goed om de mogelijkheid van een continurooster te onderzoeken. Er zijn namelijk 

een aantal ouders die voorstander zijn van een dergelijk rooster. We hebben de volgende 

planning in gedachten: 

Dit schooljaar: 

-Jeroen verzamelt informatie over de verschillende manieren waarop een continurooster kan 

worden vormgegeven. 

-De info wordt gedeeld en besproken met het team. (Varianten die niet acceptabel zijn voor het 

team worden niet gecommuniceerd met de ouders. We streven naar consensus. Minimaal 75 % 

van het team moet met voorgestelde variant instemmen). Het team doet een uitspraak (mei). 

-Ouders worden ingelicht over de uitkomst van het teamberaad. 

Volgend schooljaar: 

-Ouderonderzoek en vervolg…… 

 

5. Kwaliteitskalender en schoolplan 2019-2020 

De meeste recente versie van de kwaliteitskalender wordt gedeeld door Jeroen met de MR. 

Richard geeft daarna aan waarover hij een evaluatie wenst. 
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6. Vacature voorzitter GMR  

Er is door het vertrek van Rogier een vacature vrijgekomen voor de functie van voorzitter van de 

GMR. Jeroen zal deze vacature met toelichting op Social Schools plaatsen. 

 

 

7. Rondvraag en sluiting (volgend overleg 9 maart 2020, mogelijke onderwerpen 

financiën/formatie/strategisch plan/jubileum 2020/2021. 

Onderwerpen voor volgend overleg, 9 maart 2020: 

- kwaliteitskalender/schoolplan/jaarplan. 

- Formatie.  

- Werkverdelingsplan.  

- Inzet werkdrukgelden (Sozko kaders zijn dan bekent) 

- Jubileum (Jeroen en Greet gaan in overleg met de (sch)ouders. 

 

18 mei: Team heeft formatie, werkverdelingsplan en inzet werkdrukgelden besproken en 

afgerond. 


