Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad Basisschool St. Jozef
Altweerterheide, gehouden op 4 oktober 2016. Aanwezig zijn: Maria Gubbels (MG), Toos
Paulissen (TP), Ingrid Hermans (IH) en Wendy Janssen (WJ)
1. Opening
MG opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.
2. Notulen vergadering dd. 21-06-2016
Aantal tekstuele aanpassingen.
Notulen zijn goedgekeurd, met dank aan de notuliste WJ.
WJ zet de notulen door naar Henk Smits voor de website. (H.Smits@bs-st-jozef.nl). Maria zet de
agenda naar Henk door. Afgesproken om dit standaard op de actielijst te zetten.
Actielijst: RIE blijft staan. BHV oefening staat gepland in november.
Van de MR ontvangt alleen de oudergeleding de notulen van de OR. MG vraagt of zij de notulen
ook mag ontvangen. IH zal hierover contact opnemen met Inge Huijerjans.
3. Mededelingen en ingekomen post
Ingekomen stukken:
Krentenbaard: Er heerst krentbaard op school. IH heeft hierover een mail ontvangen van een
ouder met vragen over maatregelen die genomen kunnen worden. IH heeft de vraag van de
ouder beantwoord en licht deze toe. IH verzoekt in verband met het besmettingsgevaar de
drinkbekers weg te halen en aandacht te schenken aan het handen wassen. MG zal dit met Elly
bespreken.
Activiteitenplan: Verzoek om deze door te lezen en uiterlijk 1 november te reageren per mail
naar Maria.
Jaarverslag MR: WJ zoekt verslag van 2015 op. WJ en IH stellen jaarverslag 2016 op.
Informatie over bijscholing MR: de leden hebben hier op dit moment geen behoefte aan.
4 . Schoolgids 2016-2017
TP geeft een aantal opmerkingen door aan Elly. Verder geen opmerkingen.
5. Kwaliteitsrapportage
MG licht de kwaliteitsrapportage toe. Hierover zijn geen opmerkingen.
I.O.T. staat voor Intern Onderwijs Team. Dit is een groep deskundigen van Eduquaat ter
ondersteuning aan de leerkrachten.
Leerlingaantal per 1-10 is 78 leerlingen. Dit is nog niet zorgelijk.
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Werving nieuwe leerlingen: Rondom de open dag extra aandacht aan besteden in Weert Zuid.
MR adviseert om te flyeren in het bungalowpark. Dijkerstraat en Keenterstraat ook meenemen.
Open dag in januari op de agenda van de MR zetten, actie MG.
6. Ouders en Onderwijs
Mail ontvangen over
www.oudersonderwijs.nl

Netwerk

(ouders

in

de

)

Medezeggenschapsraad.

Zie

Onduidelijk wat hiervan de kosten zijn. Eerst even de website checken -- > actie WJ/IH. Komen
hierop terug indien er behoefte aan is.
7. Informatie vanuit de GMR
Notulen van de GMR doorgenomen met toelichting van MG.
Punt 5: 2 vacatures voor de Flexpool.
Punt 7: Koersplan. Regelmatig een kijkje genomen in de keuken van andere scholen. Deze zijn
vaak veel verder dan onze school. We moeten ons gaan richten op de 21 Century Skills. Nu nog
niets gezien wat aanspreekt.
Punt 9: Vanuit bs. St. Jozef is er geen scholing nodig.
Vanuit de MR mag altijd een vraag aan de GMR gesteld worden.
16-11-2016 is er een bijeenkomst voor de GMR/MR over ouderparticipatie. Invullen is nog niet
bekend. MG houdt IH/WJ op de hoogte.
8 . Algemene gang van zaken op school
Gestart met een nieuwe rekenmethode. Laatste studiedag workshop Alles Telt gehad.
Analyseren van groepsplannen is die ochtend ook aan bod gekomen.
School heeft de activiteiten bij Sparktechlab gratis aangeboden gekregen.
De informatieavond was slecht bezocht. In de uitnodiging lag het accent op de spreker, hierdoor
is de aandacht voor de informatie over de gang van zaken in de klas wellicht ontsnapt.
9 november studiedag. De onderwijsconcepten Stoer en Leerstroom worden dan uitgelegd.
3 november een etentje bij Fiësta met OR, MR en teamleden. WJ kan dan niet. Uitnodiging
volgt.
9. Rondvraag en volgend overleg
16 november thema-avond met GMR/MR over ouderparticipatie.
Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.
MG bedankt een ieder voor de aandacht en inbreng en sluit om 21.30 uur de vergadering.
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Besluitenlijst
Datum
04-10-2016

Onderwerp
Schoolgids 2016-2017

Besluit
Geaccordeerd

Actielijst
Datum

Onderwerp

Actie

Eigenaar

Deadline

19-02-2014

RIE

Aan de hand van de RIE dient een
actieplan opgesteld te worden. Graag
ontvangt MR een exemplaar. Er blijkt
geen plan van aanpak te zijn. Er wordt
nagevraagd binnen de GMR hoe
andere scholen hiermee omgaan. 0804-15. Aktie RIE ligt bij BMT

MG/JP

Dec ‘15

08-12-2015

Plannen
evacuatie
oefening

Naar aanleiding van de RIE wordt
een evacuatieoefening gepland.

MG/tea
m

Word in
nov.’16
gepland.

04-10-2016

Agenda en
notulen
doorsturen naar
H. Smits

Degene die de notulen opgesteld
heeft stuurt deze na vaststelling
door naar H. Smits.

allen

doorlopend

Agenda doorsturen

MG

Status

h.smits@bs-st-jozef.nl
04-10-2016

Notulen OR

Personeelgeleding ook notulen OR
ontvangen.

IH

z.s.m.

04-10-2016

Activiteitenplan

Reactie doorgeven aan MG

WJ/IH

1-11-2016

04-10-2016

Jaarverslag
2016

WJ zoekt verslag 2015 op.
Jaarverslag 2016 uitwerken

WJ/IH

1-2-2017

Vragen en/of opmerkingen kunt u stellen aan de leden van de MR:
Namens
de
ouders:
Wendy
Janssen
(w.ja@home.nl)
en
(gi.budding@landvanhorne.nl)
Namens het personeel van de school: Toos Paulissen en Maria Gubbels.
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Ingrid

Hermans

