
 

 

 

 

Notulen MR St. Jozefschool 
 
Aanwezig:  namens MR:  Marloes Vogt, Laura kl. Breteler, Elike Menkehorst                 
  namens OR:  Danny Hoogland 
  Afwezig MR: Marloes Breedveld 
Afwezig: namens school Trudy Westendorp 

 

Datum:  11 Mei 2017 
Tijd:  19.00 uur 
 
 

1. Opening, Laura opent de vergadering. Marloes B. heeft zich voor vanavond afgemeld. 
 

2. Notulen:  t.a.v. de afhandeling natte zwemprotocol heeft Laura het probleem toch bij de 
onderwijsgeschillen de vraag voorgelegd. Hiervan is nog geen antwoord terug gekomen. 
GGD; komt erop terug loopt 

3. Directie:  
Nieuw MR lid; we gaan een verkiezing opstarten. Anne en Jet stellen zich beschikbaar om 
plaats te nemen in de MR. In de nieuwsbrief komt een stukje over het stemmen en 
voorstellen van de kandidaten. Aansluitend gaat er vrijdag stembrief mee en deze moet men 
woensdag voor hemelvaart weer inleveren. 
Tevredenheidsonderzoek: Deze is als heel positief ervaren, leerkrachten hebben eigen 
exemplaar. Het onderwerp Sociaal/emotioneel is een punt wat nog wordt gefilterd. Men 
heeft aangegeven dat grote groepen negatief beoordeeld worden. Ook is de communicatie 
een punt. Hier moet meer aandacht aan geschonken worden richting de ouders 
Visieontwikkeling: De hele visie is nagekeken. Wat sterk naar voren kwam is de identiteit van 
de school. Dit wordt veranderd in de schoolgids. Trudy heeft tips gekregen om dit aan te 
passen.   
Vakantieregeling/studiedagen:  Ine en Marloes de IB-ers hebben afspraak gemaakt om de 
studiedagen door te nemen. Deze worden later aan ons voorgesteld. 
Inventarisatie te laatkomers: alle collega’s zijn hier actief mee bezig. De afspraak is gemaakt 
dat er geturfd wordt en dat er bij 8x te laat komen een gesprek volgt.  Goed dat er weer als 
aandachtspunt over genoemd wordt. 

4. Inbreng OR Danny geeft aan dat ze zich aangemeld hebben namens de OR voor de actie Hart 
voor de Achterhoek. Dit is een actie waar men zich voor aanmeld en waar mensen op kunnen 
stemmen. Na de stemronde wordt gekeken wie de meeste stemmen heeft. Zij maken kans 
op een geldbedrag om aan een project te besteden. De OR heeft gekozen voor nieuwe 
inrichting voor het leerplein.  

5. GMR vergadering. Marloes B vragen of zij hier naartoe wil gaan. Anders moeten we even 
aangeven dat ze een  directe terugkoppeling naar ons terugsturen van de vergadering. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

6. Personeelsbeleid; nu vinden de functioneringsgesprekken weer plaats. Er zijn ook nog twee 
andere soorten gesprekken nl.  beoordelingsgesprek en POP gesprek. Om het jaar is een 
ander gesprek wat plaatsvind. 

 
7. MR geleding verkiezing: Er komt een verkiezing, stemronde. Korte stemtijd. MV regelt kort 

stukje tekst. LkB stuurt mail met teksten van de vorige verkiezing  door naar MV om te 
gebruiken voor deze verkiezing. 

8. Begroting MR; LkB vraagt of we misschien  Klaas Jurriens nog eens uit willen nodigen. Willen 
we daar nog gebruik van maken? Gezamenlijk komen we er uit dat we dit wel weer willen 
voor volgend jaar. Het lidmaatschap willen we dus behouden voor de komende jaren. 

9. Evaluatie personeelsbeleid  volgens de leerkrachten is het de 2e jaar gesprekken cyclus. 
Laura kijkt dit punt even na. Via de GMR. 

10. Actiepuntenlijst 
11. Wvttk 

 Eindschoonmaak: MV stelt voor om aan het einde van het jaar bij de kleuters een 
avondschoonmaak te organiseren i.p.v. overdag. Dit om meer ouders bereidt te vinden 
om te helpen. LkB is er nog mee bezig wat ze wil dit jaar; avondschoonmaak of 
bigshopper met speelgoed mee naar huis om schoon te maken. 

 Danny vraagt als ouder het volgende: Wat is de afweging van groep 1,2,3. Volgend jaar.  
Hoe zit moet hij dit voor zich zien. Hij geeft aan dat hij het moeilijk vindt dat groep 3 en 
de instroom bij elkaar in een klas zitten. En hoe gaan ze het onderwijs waarborgen. 
Gesproken wordt dat hij een gesprek wil aanvragen bij Trudy om duidelijkheid te krijgen 
hierover. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende vergadering:   dinsdag 12 juni 2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ACTIEPUNTENLIJST MR St. Jozefschool   

     

     
Datum Actiepunt Omschrijving Wie Opmerking 

          

11-05-2017 Stemronde Stukje in nieuwsbrief en stembrief maken MV  

     

 12-01-2017 
GMR 
vergadering 18 Mei, Afgevaardigde van MR naartoe MB   

     
         

         

25-10-2016 Scholing MR Januari opgave doen scholing MB      

         

25-10-2016 GMR Notulen doornemen voor 17-11-2016 MB      

     
 12-01-2016  RIE Inentingen personeel TW   

 

 


