Notulen Vergadering MR Basisschool St. Jozef, Altweerterheide
dd. 4 juli 2017
Aanwezig: Maria Gubbels (MG) voorzitter, Jos Ramakers (JR) directeur, Marjon Brüll (MB),
Ingrid Hermans (IH), Wendy Janssen (WJ)
1: Opening en evt. nagekomen agendapunten
Maria opent de vergadering
2: Notulen vorige vergadering en actielijst
Nieuws over RI: Alle scholen zijn bezocht. Actieplan Eduquaat breed met onderverdeling
diverse scholen. Wordt aan de MR aangeboden.
Jaarverslag MR is niet eerder gemaakt. Dit wordt gemaakt (actie WJ/IH) naar aanleiding
van de notulen.
Toetsing tijdens CITO weken: In het team afgesproken dit in de groepen 5/6 niet toe te
passen. Voor groepen 7/8 moet dit gezien de leeftijd en oefening van planning mogelijk zijn.
De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging aan notulist IH.
3: Mededelingen en ingekomen post
Er is geen ingekomen post
4: Inbreng OMR (= oudergeleding MR)
Er zijn geen punten ter inbreng
5: Jaarverslag
Zie opmerkingen punt 2
6: Info vanuit GMR
- Bestuursformatieplan is besproken. MR heeft ingestemd.
- Samenwerking Eduquaat ~ Meerderweert: Verslag is ter informatie rondgestuurd. Eindstuk
wordt momenteel voorbereid door Henk Derks
Jos schetst de procesgang die op verschillende momenten moeizaam verliep.
- Voor overige punten: Zie notulen GMR dd 17-5-2017
7: Diverse zaken betreffende de school
JR:
- CITO eindtoets is dit jaar afgenomen, echter vanwege de geringe aantallen van de
leerlingen geen gemiddelde genomen.
- Bestuursformatieplan: Personeelsbezetting 2017-2018: het blijft mogelijk 4 groepen te
behouden.
- Juf. Elly gaat minder werken, 0,3 Met name locatietaken blijft ze doen. Maria neemt
begeleidende taken over. Overige uren worden door nieuwe collega ingevuld.
- Nieuw concept school: In de school zijn momenten gecreëerd waarin de leerlingen
groeps-overstijgend werken. Pilot daarmee is afgerond. Nieuw concept wordt doorgezet en
verder uitgewerkt.
- Er wordt gewerkt naar een beter samenhangend IKC.
- Begroting school: Er is een stichting brede begroting met daarin een paragraaf voor onze
school. Eduquaat wil BS st. Jozef overeind houden ondanks dat het onder de
opheffingsnorm van 93 kinderen zit. Het aantal leerlingen is voor komend schooljaar rond 80
verwacht.
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8: Algemene gang van zaken op school
MB:
- Aanvangstijd school blijft gelijk aan het afgelopen jaar. Extra tijd wordt gebruikt voor
studiedagen team.
- Nieuwe biologie methode: Argus Clue. Er wordt gestart met de nieuwe methode voor
groepen 5/6 en 7/8, volgend jaar wordt het uitgebreid naar de andere groepen.
- Volgende week einde van het jaar afsluiting met musical en andere activiteiten.
- Schoolverlaterskamp was een succes.
- Woensdag 28-6 brandoefening, bijzonder leerzaam. MR beveelt een keer per jaar
oefenen aan.
- Project Op den Das: Veel tijd in gestoken. Helaas teleurstellend omdat de plannen niet
uitgevoerd kunnen worden vanwege bouwplannen op die locatie.
- Groep 7/8 heeft excursie gemaakt naar de presentatie van Andre Kuipers in de Munt
- Muziekproject wordt gecontinueerd voor tenminste drie jaar.
9: Rondvraag en volgend overleg
IH: Zijn er mensen van de school naar de manifestatie geweest? Nee, wel vanuit Eduquaat.
MB: Overleg tussenschoolse opvang over het reglement. Opmerkingen MR worden
meegenomen in nieuwe versie.
Volgend overleg:
2 oktober 2017, 20.00 uur
Jaarlijks etentje: Brasserie Gruüets, 12 september 19.00 uur.

Actiepuntenlijst:
Datum

Onderwerp

Actie

17-1-2017

RIE

MR wacht nieuwe RIE af.

04-102016

Agenda en
notulen
doorsturen
naar H. Smits

04-102016

Jaarverslag
2016

Degene die de notulen
opgesteld heeft stuurt deze na
vaststelling door naar H. Smits.
Agenda doorsturen
h.smits@bs-st-jozef.nl
Jaarverslag 2016/2017
uitwerken

Eigena
ar
JR/MG

Deadline

allen

doorlopend

MG
WJ/IH

02-10-2017

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

Naam

Start in schooljaar

Maria Gubbels
Wendy Janssen
Ingrid Hermans
Marjon Brüll

2012 / 2013
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
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Status
In
concept
gemaakt

