
Notulen vergadering medezeggenschapsraad St.Joan

Datum: maandag 12 december 2016

Plaats: Lerarenkamer St.Joan

Tijd: 19.30

Aanwezigen: 

Afwezig:

Opening vergadering:  19:35 uur

Vaste agendapunten:

Nr. Agendapunt Actie door:

Voorstellen Willem-Jan van 

Hest en MR-ouders

Vaststellen agenda

Vaststellen vorige notulen

Actielijst

Besluitenlijst

1 Mededelingen team

We stellen ons allemaal voor aan Willem-Jan en Willem-Jan stelt zich voor. We heette 

Willem-Jan welkom en wensen hem veel plezier en succes.

Vikash Marapin, Martien van Litsenburg, Monique van Dijk, Marjo Fusers

Anne-Marie van Bussel, Ine Langens, Patricia Biemans, Cindy Duisters

Agenda zonder aanpassingen vastgesteld.

Besproken/ discussie/ conclusie:

Vorige notulen mogen wat uitgebreider omdat ze nu op internet komen te staan. Het 

Speerpunten werkplan 2015/2016, documenten ter verbetering werkwijze MR.                    

Tuin van school aanpakken, hekwerk en snijplanten                  

Geen punten

Leerkrachten hebben de regels en afspraken die ze willen hebben op school met elkaar 

besproken en vastgelegd. 

Ze hebben ook gesproken over het continurooster. Zie continurooster communicatie.

Rekenen leren leren: Iemand geweest die mee rond gekeken heeft. Methode is goed, 

maar implementatie is een verbeterpunt. Is te snel gegaan. Afgelopen donderdag 

bijeenkomst met groep van Stapsteen en St Joan. Methode Wiswijs is de Ferrari onder 

de methodieken, maar de besturing van de Ferrari moet goed zijn. Er komt nu meer 

Cindy

2 GMR Cindy

Post Cindy

Eerder besproken agendapunten:

Nr. Agendapunt: Actie door:

3 Continurooster

Willem-Jan

Willem-Jan en 

Peuterspeelzaal

Definitieve briefjes geteld wie welke dagen komt.

Ongeveer 1,5 overblijfkracht wekelijks tekort. 

Koelkasten. 

Regels en wetten. 

Stukje in nieuwsbrief. 

Veel kinderen die op 3 dagen overblijven. 

Instromers worden vaak vergeten nu ook met Continurooster.  Anders omgaan met 

instromers…al mails ontvangen. Vikash oppert om peuterspeelzaal bij nieuwsbrief te 

betrekken. 

Wel op woensdag en vrijdag 0,5 uur tussen school en peuterspeelzaal. Wordt aan 

oplossing gewerkt.

Anne Marie zegt: zorg ervoor dat de overblijfkracht ook op de hoogte zijn van 

pestprotocol en BHV.

Geen ingekomen of uitgaande post.

Voorheen kregen we wel altijd de Ziezo toegemaild. Bestaat hij nog? Ja.

Ine mailt hem door als ze hem krijgt. Cindy gaat proberen hem weer toegemaild te 

krijgen.

Besproken/ discussie/ conclusie:

In GMR zijn protocollen aan de orde geweest die te maken met (media)veiligheid. 

Onder het kopje Schoolveiligheidsplan, periodiek bijstellen en onderhoudsplan/ 

huisvestingsvoorzieningen in deze vergadering komt dit aan de orde.

Geen echt antwoord op de vraag wat Raad van Toezicht aan acties neemt op de 

tegenvallende CITO 2016. Willem-Jan kan dit beantwoorden, maar dan wel volgende 

vergadering op agenda.

de methodieken, maar de besturing van de Ferrari moet goed zijn. Er komt nu meer 

implementatie en nieuwe handvatten.

Evaluatie van nieuw geïmplementeerde methodes ligt bij directeur en 

Kwaliteitsondersteuner.

Begroting doorgesproken. Volgende vergadering op agenda.

Ri&E is uitgevoerd, volgende vergadering op agenda.



9 Vergadering(en) samen 

met Stapsteen

Cindy

11 Verdelen 

aandachtgebieden binnen 

MR

Cindy

13 Begroting

15 Kinderraad

Vikash en Cindy

Nieuwe agendapunten:

Nr. Agendapunt: Actie door:

21 Schoolveiligheidsplan, 

periodiek bijstellen en 

onderhoudsplan/ 

huisvestingsvoorzieningen

Cindy

Patricia

Willem-Jan

Willem-Jan en 

Cindy

Rondvraag: geen gebruik van gemaakt.

Ontruimingsplan is niet meer geupdated. Het team past dit aan. Volgende vergadering 

op agenda.

Actiepunt: sociaal media protocol wordt gemaakt dit in de gaten houden. Pestprotocol 

in de gaten houden. Patricia zoekt het uit.

Inspectie geweest voor speeltoestellen. Klimrek is niet goedgekeurd omdat houten 

poten in de grond staan.

Lange discussie over eventuele klachtenregistratie. Als ouders al eerder besloten 

binnen de MR dat we dat graag zouden zien. Leerkrachten hadden toen der tijd geen 

tegen argumenten. Nu lijkt het vooral heel veel meer bureaucratie. Maar als ouders 

zien we het nut nog steeds zitten. Willem-Jan bekijkt mogelijkheden. Volgende 

vergadering op agenda.

Voorstel om twee onderwerpen uit te kiezen om gezamenlijk te bespreken op een 

vergadering en samen vergadering te plannen.

RI&E, formatie

Cindy neemt contact op met Stapsteen om vergadering te plannen.

Elk aandachtgebied lijkt al afgebakend in document. Cindy verdeelt het onderling. 

Voor vrijdag 16-12-2016 eventuele voorkeur doorgeven.

Willem- Jan zegt dat er ook animo voor is op de Stapsteen. Misschien alleen 

bovenbouw. Voor beslissingen over bijvoorbeeld geld voor Jumbo. Kerstmusical, 

indeling schoolplein. Opmaak rapport. Hoe te kiezen? Maar wie trekt de kar?

Vikash werkt plan uit. Volgende keer voor 10 minuten op agenda.

Besproken/ discussie/ conclusie:

Goedgekeurd. 300 euro begroot voor MR in 2017. 


