Verslag MR Basisschool St. Jozef
Datum: 6-11-2018
Aanwezig; Maria Gubbels, Linda Kirkels, Anneke Pellemans en Ingrid Hermans
Afwezig: Marjon Wolters.
1. Opening
Speciaal welkom aan Anneke, nieuw MR-lid. Ook welkom aan Linda, zij sluit aan om kennis te
maken en een aantal onderwerpen die geagendeerd staan toe te lichten.
Onderwerp nieuwe koersplan wordt toegevoegd aan de agenda.
Ingrid geeft aan dat de MR icm met werk en andere activiteiten te veel aan het worden is. Evt
John Verstappen benaderen om te vragen of hij Ingrid voor dit jaar wilt vervangen. Einde
schooljaar weer verkiezingen uitzetten.
3 september jl. is de MR elkaar geweest met het verzoek tot instemming voor aanstelling
locatiedirecteur. De MR heeft positief ingestemd.
2. Notulen vorige vergadering en actielijst
Notulen (actielijst ontbrak) goedgekeurd met dank aan Wendy. Maria stuurt nog door.
Linda geeft aan de OR het lastig vindt dat ze de notulen laat ontvangen. Pas bij een volgend
overleg worden de notulen vastgesteld. Afgesproken dat Linda de besproken punten mondeling
toelicht bij de OR.
3. Mededelingen en ingekomen post
Tijdschriften info MR, deze laten rouleren. Verder geen bijzonderheden.
4. Taken binnen de MR
 Notulist; Ingrid.
 Post(bakje) behandelen; Anneke
 Mail; Maria stuurt deze naar alle MR -leden door ter kennisgeving. Zo nodig wordt het
betreffende onderwerp geagendeerd.
 Website up-to-date houden; Marjon (aangezien Marjon niet aanwezig is zal Maria dit met
Marion overleggen)
 Activiteitenplan; Maria
 Jaarplan; Ingrid
Activiteitenplan 2018/2019; Besproken en op onderdelen kleine aanpassingen. Past Maria
verder aan. Extra speerpunt; promoten school. Betere PR ivm krimp leerlingenaantal. Maria
mailt het activiteitenplan ter goedkeuring door en zorgt daarna voor plaatsing op de website.
5. Info vanuit GMR
Notulen van 21-6-2018 toegelicht door Maria.
RIE; verzuimbeleid is opgesteld, gaat nog naar GMR. Vooral gericht op preventie. Actieplan per
locatie is nog niet opgesteld.
Notulen van 3-9-2018 is nog in concept. Veel gesproken over de begroting. Wordt toegestuurd
zodra deze definitief is.
6. Schoolgids / kwaliteitsrapportage / tevredenheidsonderzoek
Schoolgids --> akkoord
kwaliteitsrapportage --> toegelicht door Maria en akkoord bevonden.
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Stelling over kwaliteitsrapportage:
 Verandering van het concept heeft invloed op de tevredenheid van de leerlingen en het
schoolklimaat.
 De aandachtspunten die uit de ouderenquête zijn gekomen worden beïnvloed door
communicatie en informatievoorziening.
Over deze stellingen is gediscussieerd. MR is van mening dat de verandering van het concept
een positieve invloed heeft op de leerlingen. Met de wijzigingen binnen het team en de
aanstelling van de nieuwe locatiedirecteur ziet de MR in de afgelopen een positieve wending
betreffende de communicatie vanuit school.
Bespreking tevredenheidsonderzoek ouders en kinderen: besproken tijdens discussie van de
stellingen. Het tevredenheidsonderzoek is verwerkt in de kwaliteitsrapportage.
7. Grip op de groep
Schoolklimaat wordt niet altijd door iedereen prettig ervaren. Eind vorig schooljaar is het team
gaan kijken welke middelen er zijn om hiermee in het nieuwe schooljaar aan de slag te gaan.
Methode heet Grip op de groep. D.m.v. kleine opdrachten bij de kinderen bewustwording
creëren hoe het kind invloed heeft op een groep. De methode wordt van groep 1 t/m 8 ingezet.
Joost Bukkems heeft een methode ontwikkeld op gebied van sociale vaardigheden. Alle ouders
hebben hiervoor toestemming gegeven. Rots & Water wordt daar aan vast geplakt.
Het team gaat eerst met Joost in overleg wat zijn bevindingen zijn en wat met Rots & Water
verder opgepakt kan worden.
8. Koersplan
Er wordt een nieuw Koersplan opgesteld voor Eduquaat. Hiervoor wordt bij diverse geledingen
input gevraagd (OR, GMR, MR, teams etc). Het is de bedoeling dat per school 4 thema’s
worden uitgewerkt, per thema 2 doelen. Per school mag je bekijken op welk doel en thema je
het accent legt. Vandaaruit verder uitwerkingen.
MR heeft op de 4 thema’s input gegeven. Linda bespreekt dit binnenkort ook met de OR.
9. Algemene gang van zaken op school
Verbouwing: procedure loopt. Plan van eisen is opgesteld. Architecten zijn benaderd en hebben
zich gepresenteerd.
Linda heeft ICT-hulpmiddelen aangevraagd ter ondersteuning van leerlingen. Voor groep 4 t/m
8 om met kinderen met Snappet te werken als extra oefenmateriaal voor rekenen en spelling.
Komende activiteiten op school toegelicht door Maria.
10. Rondvraag en volgend overleg
Ingrid geeft aan dat haar zittingstermijn in september 2019 afloopt, Ingrid kiest ervoor om dan af
te treden als MR-lid.
Volgend overleg op dinsdag 29-1-2019 om 19.30 uur.
Dinsdag 13 november is er een GMR/MR met als thema het nieuwe koersplan, Ingrid kan hier
niet bij aanwezig zijn. Anneke bekijkt of ze mee kan gaan.
Lunch voor de MR-leden op 18 januari bij Schuttershoeve - 13.15 uur. Maria zal John en Wendy
ook uitnodigen.
11. Sluiting
21.30 uur sluit Maria de vergadering.
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Actielijst
Onderwerp

Actie

17-1-2017

RIE

04-102016

Agenda en
notulen
doorsturen
naar H. Smits
en OR

RIE is uitgezet. Locatieplan
wordt nog opgesteld.
Degene die de notulen
opgesteld heeft stuurt deze na
vaststelling door naar H. Smits.
Agenda doorsturen
h.smits@bs-st-jozef.nl
En naar Inge Huijerjans ivm OR
Maria past deze aan en mailt
door naar MR-leden ter
goedkeuring, daarna plaatsing
op website.
Ingrid stelt deze op, ter
bespreking volgende
vergadering

6-11-2018

Activiteitenplan

6-11-2018

Jaarplan 20172018

Besluitenlijst 2018-2019:
Datum
Onderwerp
3-9-2018
Instemming aanstelling
locatiedirecteur
6-11-2018
Schoolgids
6-11-2018
Kwaliteitsrapportage

Eigena
ar
LK/MG

Deadline

allen

doorlopend

MG
Allen
MG

1-12-2018

IH

1-1-2019

Besluit
Akkoord
Akkoord
Akkoord

Vergaderdata 2018-2019
29 januari 2019 om 19.30 uur
14 maart 2019 om 19.30 (GMR nieuwe koersplan)
18 april 2019 om 19.30 uur
11 juni 2019 om 19.30 uur.
Vragen en/of opmerkingen kunt u stellen aan de leden van de MR:
Namens de ouders: Anneke Pellemens (annekofman@yahoo.com) en Ingrid Hermans
(ingridhermansbudding@gmail.com)
Namens het personeel van de school: Maria Gubbels en Marjon Brüll

Naam

Start in schooljaar

Maria Gubbels
Ingrid Hermans
Marjon Brüll
Anneke Pellemans

2012 / 2013
2015 / 2016
2016 / 2017
2018 / 2019

Status

