Verslag MR Basisschool St. Jozef
Datum: 29-1-2019
Aanwezig; Maria Gubbels, Marjon Wolters, Anneke Pellemans, John Verstappen en Ingrid
Hermans
1. Opening
Klachtenregeling en gedragsprotocollen worden nog toegevoegd aan de agenda.
2. Notulen vorige vergadering en actielijst
Notulen goedgekeurd.
Actielijst:
 RIE; heeft aandacht maar nog geen nieuws te melden.
 Activiteitenplan is goedgekeurd, is naar Henk gestuurd om op de website te plaatsen.
3. Mededelingen en ingekomen post
Info MR tijdschriften. De MR moet instemming verlenen aan het werkverdelingsplan. Het
werkverdelingsplan komt in de plaats van het taakbeleid. Dit moet opgesteld zijn voor het
volgende schooljaar. Het is een nieuwe verplichting in de CAO, gaat in per volgend schooljaar.
Informatie hierover staat in het tijdschrift.
Scholing voor nieuwe MR leden. Dit wordt altijd GMR breed opgepakt. Ingrid zal de klapper van
de cursus aan John geven. Anneke heeft zich al aangemeld voor de scholing.
4. Jaarverslag MR
Goedgekeurd. Ook sturen naar Henk om op de website te zetten.
5. Open dag / PR
Open middag is op 20 maart gepland voor het hele kindcentrum. Er zijn flyers gemaakt, worden
rondgedeeld. Er is een werkgroepje gevormd om invulling te geven aan de open dag.
Bungalow park wordt ook meegenomen in de reikwijdte.
Vanuit school is Erna de contactpersoon op Eduquaat voor de PR. Omdat de PR van school
een speerpunt van de MR is gaat Anneke dit oppakken met Erna.
Gedragprotocol; deze komt er Eduquaat breed. Echter is er momenteel nog niets, daarom is er
nu een protocol voor St. Jozef opgesteld. MR heeft hier instemmingsrecht. Het protocol is
tijdens de vergadering uitgedeeld, samen doorgenomen. Het document mist een inleiding, wat
is het doel en de reikwijdte van het document? Standpunt innemen wat te doen bij opzettelijk
vernielen van school, vandalisme aan gebouwen buiten schooltijd. Seksueel
grensoverschrijdend gedrag is nog niet opgenomen in het protocol. Grensoverschrijdend gedrag
tav ouders richting niet eigen kinderen en leerkrachten is niet beschreven. De gedragscode is
een uiterste middel om in te zetten, hiervoor zijn er al diverse gespreken met de ouders en kind
geweest. Maria past het document nog aan en het onderwerp wordt voor de volgende
vergadering geagendeerd.
Klachtenregeling; is onlangs besproken bij de GMR. Vandaag de aangepaste versie ontvangen.
komt nog terug bij de GMR ter goedkeuring. Er gaan wat rollen veranderen, het is momenteel
nog niet helemaal duidelijk hoe en wat. Het team wordt nog geïnformeerd wanneer de regeling
op Eduquaat niveau definitief is. Verzoek om document goed door te lezen, wordt voor
volgende vergadering geagendeerd.
6. Info vanuit GMR
Notulen van 13 november 2018 en 21 januari 2019 worden door Maria toegelicht.
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7. Algemene gang van zaken op school
Marion heeft de algemene gang van zaken en komende activiteiten toegelicht.
Morgenmiddag is de opening van Inie-Mini, er wordt namens de MR voor een cadeautje
aangeboden.
Leerlingenraad is in gesprek over de inrichting van de speelplaats.
8. Rondvraag en volgend overleg
Parkeergedrag voor de school en gebruik achter ingang. In de Joepie vermelden dat de
achteringang niet bedoeld is voor de schoolgaande kinderen. Parkeergedrag bespreken in team
hoe op te pakken. Tip; ouders persoonlijk aanspreken op het parkeren aan de voorkant van
school.
Er hangt in school, rondom keuterklas en BSO/KDV een rioollucht. Wordt hier nog iets aan
gedaan? Maria gaat dit na.
Enkele weken geleden mocht er tijdens het overblijven niet gepraat worden tijdens het eten.
Voor een kind dat maar af en toe overblijft kwam dit vervelend over. Een week later mocht er
nog steeds niet gepraat worden (gevolg is dat het kind niet meer wilt overblijven). Maria
bespreekt dit tijdens werkoverleg.
9. Sluiting
21.30 uur sluit Maria de vergadering.
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Actielijst
Onderwerp

Actie

Eigenaar

17-1-2017

RIE

LK/MG

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, agenderen
voor volgend overleg
Document doorlezen voor
volgend overleg

29-1-2019

Gedragsprotocol

29-1-2019

Klachtenregeling

Besluitenlijst 2018-2019:
Datum
Onderwerp
3-9-2018
Instemming aanstelling
locatiedirecteur
6-11-2018
Schoolgids
6-11-2018
Kwaliteitsrapportage
29-1-2018
Activiteitenplan

Deadline

allen

doorlopend

MG
Allen
MG

26-3-2019

Allen

26-3-2019

Besluit
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord

Vergaderdata 2018-2019
26 maart 2019 om 19.30 uur
18 april 2019 om 19.30 uur (GMR, bestuursformatieplan)
12 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 John Verstappen
(john_verstappen@hotmail.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
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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

Eigena
ar
LK/MG

Deadline

allen

doorlopend

MG
Allen
MG

1-12-2018

IH

1-1-2019

Besluit
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@yahoor.com) en John Verstappen
(john_verstappen@hotmail.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

