
Verslag MR overleg 14 september 2020 

Aanwezig: Aimée, Mark, Kariene, Jan, Richard, Maaike en Chantal (notulist) 

1. Opening en mededelingen  

Aimée wordt verwelkomd als nieuw lid voor de leerkrachtgeleding van de MR. Dit is ook de 

eerste formele vergadering met Maaike als nieuwe directeur. 

 

2. Goedkeuring notulen 14 juli 2020 

Hierin moet een aanpassing worden gedaan bij punt 5. Richard zal deze aanpassing 

meenemen waarna de notulen met goedkeuring op de website kunnen. Maaike zal n.a.v. dit 

punt de ouder uitnodigen die een verzoek om continurooster heeft gedaan. Hierin zal zij 

uitleggen welke stappen er zijn genomen n.a.v. hetzelfde verzoek in afgelopen schooljaar. 

 

3. Voorinschrijvingen Beiaard 

Sinds kort wordt er actief gehandhaafd op de afspraak dat kinderen pas vanaf het derde 

levensjaar mogen worden aangemeld op een basisschool. Ouders die hun kinderen al bij ons 

hebben opgegeven hebben hierover een brief gekregen en dit geeft onrust. Soms had 

Parnassys al een koppeling gemaakt met Social Schools, waaruit ouders soms ten onrechte 

de indruk hadden dat hun kind geplaatst was. Afspraken voor nu zijn dat broertjes/zusjes 

van leerlingen die al op school zijn geplaatst voorrang houden. Maaike past de informatie op 

de website aan, zodat het ook voor toekomstige ouders duidelijk is. Ook zal er met meer 

nadruk bij ouders geïnformeerd worden of ze nog steeds voornemens zijn hun kinderen op 

de Beiaard te plaatsen i.v.m. dubbele inschrijvingen. Eventuele vragen die wij als MR over dit 

onderwerp krijgen sturen we door naar Maaike. 

 

4. Werkverdelingsrooster 

Er waren nog wat blanco plaatsen op het takenrooster. Deze zijn bij de startvergadering van 

dit schooljaar vlot ingevuld. Ook lijken ze goed verdeeld over de verschillende 

personeelsleden qua hoeveelheid/werkdruk. 

 

5. Planning ouderenquête 

We zullen in het voorjaar (maart-mei) een nieuwe ouderenquête uitschrijven. We willen 

deels dezelfde onderwerpen bevragen om te kunnen vergelijken met de vorige enquête. 

Wellicht is het zinvol om ook nog wat andere accenten te leggen. Bijv. over corona of het 

nieuwe schoolplan. Maaike neemt contact op met de functionaris gegevensbescherming 

welk programma we AVG technisch het beste kunnen gebruiken voor het afnemen van de 

enquête.  

 

6. Schoolplan 2020-2024 

Bij het schrijven van het nieuwe plan zal er worden voortgebouwd op het oude plan. Dit is 

inmiddels geëvalueerd en biedt voldoende aanknopingspunten om vooruit te kijken. Ook ligt 

er ondertussen een raamwerk voor een strategisch beleidsplan op stichtingsniveau. Tijdens 

de studiedag van 28 september zal hiervoor de eerste aanzet worden gedaan. Dit zal dan bij 

de volgende MR vergadering worden teruggekoppeld. De voorzitter van de GMR zal bij deze 

vergadering ook aansluiten. In het nieuwe schoolplan zal ruimte zijn voor zowel leerkrachten 

als ook ouders en leerlingen om input te leveren. Maaike zorgt dat de MR een week voor 2 

november de opzet krijgt voor het schoolplan, zodat iedereen zich voldoende kan 

voorbereiden op de vergadering. 



 

7. Lustrum Beiaard 

De Beiaard bestaat dit schooljaar natuurlijk 50 jaar! Hier zal op verschillende momenten in 

het jaar bij stil worden gestaan. Er is al veel overleg geweest met 

leerkrachten/schOUDERS/Maaike. Bij alles wordt gedacht aan de RIVM-richtlijnen. Soms 

leidt dit tot besluiten om activiteiten niet op te zetten. Bijv. een reünie, niet haalbaar op dit 

moment. Tijdens de Kinderboekenweek zal de aftrap voor dit lustrumjaar worden gegeven. 

Daarna volgen er door het jaar verschillende activiteiten. Ouders mogen niet aanwezig zijn 

binnen de school, dus worden er manier bedacht om hen wel te laten meegenieten. Vrijdag 

21 mei 2020 zal de speciale lustrumdag worden. Er wordt nog nagedacht hoe dit hopelijk 

wel met ouders gevierd kan worden. Denk aan looproutes, speciale tijdvakken per klas, etc.  

 

8. Rondvraag 

• Kamp; Er is een overleg geweest tussen schOUDERS/Maaike en Ton/Mark. Er waren 

nog maar weinig opties voor een kamp op de gebruikelijke locatie/tijd. We kiezen nu 

voor een kamp op di 13 / wo 14 april. We kunnen dan heel veel ruimte gebruiken op 

de normale locatie en hoeven deze niet te delen met andere scholen. De kinderen 

zullen dan de donderdagochtend erna vrij krijgen, zodat ze even kunnen bijkomen.  

• Ophalen/wegbrengen jongste kleuters; Het afleveren bij het hek, alwaar ze worden 

overgenomen door de leerkrachten, verloopt ondertussen soepel. Iedereen lijkt 

goed gewend aan de nieuwe manier van naar binnen gaan.  

• Corona; Maaike heeft donderdag overleg met het BMT hierover. Op dit moment 

worden er binnen de school afspraken gemaakt hoe er wordt omgegaan met 

leerlingen die thuis moeten blijven vanwege corona-gerelateerde klachten. Of 

wanneer een leerkracht thuis moet blijven vanwege dezelfde klachten. Zodat er 

zoveel mogelijk op een eenduidige manier wordt gewerkt. Verkouden kleuters zijn 

nu welkom, maar je loopt het risico dat hierdoor leerkrachten uitvallen door 

dezelfde verkoudheid. Maaike zal deze week informatie naar ouders sturen over de 

gemaakte afspraken. 

 

Planning 

Datum Notulist 
2 nov. 2020 Kariene 
7 dec. 2020 Aimée 
8 feb. 2021 Jan 
29 maart 2021 Mark 
17 mei 2021(onder voorbehoud) Richard 
28 juni 2021 Chantal 

 

Maaike deelt de planning met Erick, zodat deze op Social Schools kan worden geplaatst. 

 

 

 

 


