
Notulen MR vergadering 25 mei 2020 

19.30-21u Digitaal overleg via Zoom 

Aanwezig: Richard (vz) Jeroen, Mark, Ingrid, Chantal, Jan en Kariene (notulist) 

1. Opening en mededelingen vanuit GMR en Beiaard.  

Voor de GMR is de positie van voorzitter nog vacant. Er zijn 2 ouders die zich kandidaat 

gesteld hebben, maar de functie is nog niet vergeven. Dit wordt weer opgepakt door Rogier 

(vertrekkend voorzitter). 

2. Update i.v.m. Corona vanuit GMR en Beiaard.  

Op 8 juni  mogen alle kinderen weer naar school. 27 mei volgen de richtlijnen vanuit de PO 

raad. Daarna wordt gekeken hoe dit uit te rollen op de Beiaard. Dit wordt eind deze week 

verder besproken met Jeroen en Richard vanuit de MR. 

Er heeft nog geen formeel overleg plaatsgevonden, maar er lijken geen grote achterstanden 

te zijn opgelopen bij de leerlingen (berichten uit de bovenbouw). En vanuit de 

kleuterklassen lijkt dit niet zo relevant te zijn. De sfeer op school is goed (voor zover te 

zeggen is met het klein aantal schooldagen tot nu toe). De voorbereiding van de 

aanpassingen ivm corona waren pittig, maar het loopt nu gelukkig goed. Maar 1 leerling 

komt niet. De bezetting van de leraren is goed, maar 1 leerkracht ontbreekt (risicogroep). 

 

3. Formatieplan, werkverdelingsplan en inzet werkdrukgelden.  

De formatie is bijna rond, er is nog een vacature (3 dagen groep 1 en 1 dag groep 4). Eerste 

sollicitatie gesprek (externe kandidaat) volgt deze week. Hopelijk deze week al een goede 

kandidaat voor vacature, anders worden alle kanalen benut. NB: HR ondersteuning vanaf 2 

juni vanuit SoZKO, dit is een nieuwe mogelijkheid. 

Formatieplan: kaders zijn ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Bijv. maximaal 2 gezichten voor 

1 groep.  

 

Werkdrukondersteuning: invaller om klas over te nemen ter ondersteuning als er andere 

taken gedaan moeten worden. Dit zou structureler opgepakt moeten worden op langere 

termijn, want nu steeds losse invallers. Dit zal besproken worden met opvolger Jeroen. 

 

Werkverdelingsplan: de taken worden in goed overleg met elkaar verdeeld. Liefst zo eerlijk 

mogelijk, zo komt iedereen aan zijn uren. Niet alle leerkrachten komen terug in het plan? 

Dan hebben deze leerkrachten al andere taken (bouwcoördinatoren bijvoorbeeld).   

Activiteiten: worden verdeeld over het schooljaar. Zodat er niet opeens / onverwachts iets 

extra’s bij kan komen.  Overleg schOUDERS: nog niet plaats gevonden. Dit zal nog gebeuren 

als de leerkrachten kunnen aangeven waar hulp gewenst is. Er is aanstaande vrijdag al een 

overleg met de schOUDERS en Jeroen en Maaike. Dit kan al snel besproken worden.  

Er zijn nog witte vlekken, deze zullen verder verdeeld worden 

Formeel zal dit plan pas eind van de zomervakantie definitief vastgesteld worden.  De 

directeur zal dan ook per leerkracht een gesprek hebben over deze uren. Er is nu een nieuw 

systeem waar deze uren berekend kunnen worden. Als er nieuwe taken bij komen, zit er nog 

wel wat rek in, maar grote nieuwe zaken zullen besproken moeten worden.  

 

4. Continurooster.  

Er is een multiple choice formulier rondgestuurd aan de leerkrachten (met daarin 3 

alternatieven: continurooster, 5 gelijke dagen, bioritme model). 



Over het huidige rooster zijn de meesten tevreden, maar willen wel nadenken over een 

alternatief. 5 gelijke dagen model lijkt bij verandering nu het meest favoriet. Echter dit zal 

ook weer (financiële) consequenties hebben. Er lijkt nu niet zozeer voldoende draagkracht te 

zijn voor het invoeren van een continurooster. Het behouden van een pauze wordt genoemd 

als een reden om het zo te houden. Dit is echter alleen een indicatie, er is nog geen volledige 

respons ontvangen. 

Er is proactief niets uit de ouderenquête van vorig jaar gekomen, een specifieke 

ouderenquête over het continurooster is al lange tijd geleden.  Het zou een vast onderdeel 

kunnen worden in de enquête. We hebben nu geen idee hoeveel ouders dit wensen, er is 1 

ouder die het gevraagd heeft.  

Volledige respons volgt nog (Jeroen).  

 

5. Schoolplan Beiaard 2020-2024 en start nieuwe directeur.  

Einde kalenderjaar moet er een nieuw schoolplan toegestuurd worden aan de inspectie. Er 

zullen momenten in het team worden gereserveerd om dit te bespreken. Waarschijnlijk zal 

er 1/meerdere studiedagen aan worden besteed. Dit zal terugkomen in de MR.  

Jeroen vraagt aan Maaike kennis te maken met de MR. 

 

6. Vakantierooster  

Verschillende opties meivakantie vanaf 24 april(samen met VO)  of 1 week later (andere 

SOZKO scholen). We kiezen ervoor volgens advies ministerie / aansluiten VO: eerste optie.  

Juni vakantie: geen optie meer. De reden hiervan is nu niet geheel bekend. Jeroen zoekt dit 

nog na. Belangrijk voor de communicatie van de ouders.  

 

7. Rondvraag:  

Communicatie naar de ouders kleuters t.a.v. start op school is niet prettig over gekomen op 

meerdere ouders.  Leerpunt dat de toon belangrijk is., dit wordt meegenomen. 

Communicatie in coronatijd in algemeen juist erg goed gegaan. 

Jammer dat Ingrid weg gaat, maar voor haar mooie kans om deze stap te maken.  

Volgende vergadering: volgens schema. 

Actiepunt: voor de notulen van de vorige keer uiterlijk deze week doorgeven van evt. bezwaren, 

daarna zet Erik ze op de site.  


