
Verslag MR overleg 14 juli 2020  

aanwezig: Chantal, Ingrid, Jan, Jeroen, Kariene, Maaike en Richard (verslag) 

afwezig: Mark 

1. Opening en mededelingen, Mark is vrijdag vader geworden van Yara(-)Roos. Maaike wordt 

welkom geheten als opvolger van Jeroen. 

 

2. Goedkeuring notulen 25 mei 2020 zonder opmerkingen. 

 

3. Update GMR, Maurits Beke neemt als ouder vanuit De Beiaard deel aan GMR als voorzitter. 

Kariene geeft Richard de contactgegevens. Maaike geeft aan dat ze kennis heeft gemaakt met 

Raad van Toezicht van Sozko. 

 

4. Update formatieplan en werkverdelingsrooster, de vacature van Ingrid wordt ingevuld door 

Ilsabe en Jeroen meldt dit via Social Schools. Wat werkdrukverlichting betreft lijkt achtervang 

voor alle groepen tot de kerstvakantie geregeld te kunnen worden. Maaike heeft met bestuur 

schOUDERS gesproken en zal dit komend schooljaar op reguliere basis doen. Het definitieve 

werkverdelingsplan wordt voor het nieuwe schooljaar begint vastgesteld zodat laatste witte 

vlekken in overleg met team goed ingevuld kunnen worden. Maaike heeft ook met Marije 

Rhebergen gesproken over jubileumactiviteiten voor 50 jarig bestaan Beiaard komend 

schooljaar.  

 

5. Update continurooster, na raadpleging van het team is conclusie dat er bij de meerderheid van 

het team geen draagvlak is voor invoering van een continurooster. De MR zal deze uitkomst 

meenemen als hier vragen over komen. 

 

6. Schoolplan 2020-2024, het huidige schoolplan is 30 juni jl. met het team en Maaike en Jeroen 

geëvalueerd. Deze evaluatie biedt goede basis voor het nieuwe schoolplan.  Maaike geeft aan de 

MR graag te betrekken bij het opstellen van het nieuwe schoolplan dat eind 2020 moet zijn 

afgerond. Het schoolplan zal moeten passen binnen het meerjarenplan van SOZKO dat ook nog 

moet worden opgesteld maar op basis ervaring vorig schoolplan wordt niet verwacht dat dit 

beperkend zal werken en hoeft dat plan niet afgewacht te worden. 

 

7. Rondvraag nu Ingrid vertrekt bij Beiaard komt MR functie vrij, idealiter zou iemand vanuit de 

onderbouw haar plek innemen. Jeroen bedankt MR voor constructieve bijdrage tijdens zijn 

directeurschap. Jeroen en Ingrid worden ook bedankt voor hun constructieve bijdrage en krijgen 

elk een boek vanuit MR.  

 

8. Volgende MR overleggen vinden plaats op maandag 21 september en maandag 2 november van 

19.30 tot 21u op school of op afstand afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen.  


