
Notulen vergadering medezeggenschapsraad St.Joan

Datum: maandag 13 februari 2017

Plaats: Lerarenkamer St.Joan

Tijd: 19.30

Aanwezigen: 

Afwezig:

Opening vergadering:     19.33       uur

Vaste agendapunten:

Nr. Agendapunt Besproken/ discussie/ conclusie: Actie door:

Vaststellen agenda agenda punt 22,23,24 naar volgende vergadering Cindy

Vaststellen vorige 

notulen

Martien vervangen door Willem Jan, En wij heten WJ 

welkom. Na aanpassingen in notulen akkoord Cindy

Actielijst Automatiseringsprobleem/leergang leerlingen, Engels, 

Schoolontwikkelingsplan, vervanging leerkrachten, Whats 

App groepen, schoolgids, reclame, rapporten, begroting, 

reclame, klimrek, klachtenregistratie, ziezo, peuterspeelzaal 

en St.Joan zijn onder aandacht of afgerond of niet meer van 

toepassing, worden als voltooid beschouwd.

Tuin van school wordt verder overgenomen door Willem-

Jan.

Juf Jessie nog verbonden aan Skozok. Dit loopt bij bestuur 

van Skozok.

Vergaderen samen met Stapsteen en met gedeelte zonder 

directeur en verdelen aandachtsgebieden MR loopt.

Verdelen aandachtgebieden.

Plus klas, RI&E, kinderraad komen nog terug op volgende 

vergaderingen.

Afspraken over evaluatie momenten rekenen worden 

opgezocht door Willem Jan.

Pest protocol en ontruimingsplan komt eerst voor overleg 

bij het team. Daarna volgt MR.

Willem-Jan

Cindy

Willem-Jan

Besluitenlijst In vervolg niet meer standaard op agenda. Cindy

Vikash Marapin, Willem-Jan van Hest, Monique van Dijk, Marjo Fusers

Ine Langens, Patricia Biemans, Cindy Duisters

Anne-Marie van Bussel



Mededelingen 

team

Vorige week donderdag studie moment met Stapsteen en 

Bureau Wolters gehad over hoe de gegevens van de 

kinderen en CITO te interpreteren. Moeilijk voor de 

leerkrachten om te leren, echt wennen, maar levert straks 

wel enorm veel op. Stapsteen en St.Joan zijn hier nu 

voorlopers in. Vanuit Skozok werd in verleden gezegd dat er 

alleen met Parnasys gewerkt zou worden. Maar CITO is 

hierin beter ontwikkeld. Nu zijn wij weer bezig met 

CITO/LOVS. Maar als leidraad voor rapporten wordt 

Parnasys gebruikt. 

Mijke met zwangerschapsverlof, Paula komt terug. 

Klokken zijn gelijk gezet, zodat de school voor alle klassen 

op tijd uit is. 

Continurooster: Eten is wel op tijd op over het algemeen. Er 

komt een nieuwe vorm van oudertevredenheids-onderzoek, 

waarbij meer in te zoemen is op klassen niveau. 

Post De Ziezo van afgelopen jaar en de toekomst wordt weer 

toegemaild.

Reactie van MR Stapsteen dat ze onderwerp gezamenlijk 

vergaderen komende woensdag op agenda hebben staan.

Eerder besproken agendapunten:

Nr. Agendapunt: Besproken/ discussie/ conclusie: Actie door:

11 Verdelen 

aandachtgebieden 

binnen MR

Cindy mail dit alles door, zodat iedereen erop kan reageren Cindy

Nieuwe agendapunten:

Nr. Agendapunt: Besproken/ discussie/ conclusie: Actie door:

22 CITO toets 2016 

(heel Skozok), en 

welke acties neemt 

Raad van toezicht

Dit agendapunt schuif door naar volgende (extra) 

vergadering

Cindy

23 CITO score 2016 

niet volledig 

bekend bij MR?

Dit agendapunt schuif door naar volgende (extra) 

vergadering

Cindy

24 Middentoets CITO 

scores 2017 

algemeen

Dit agendapunt schuif door naar volgende (extra) 

vergadering

Cindy

25 Rapporten Voorzet van rapporten gezien en uitleg gekregen. MR 

oudergeleding is enthousiast. Maar er moet nog veel 

gebeuren voor dat de kinderen rapporten krijgen.

26 Ri&E Ter bespreking. Hoog ervaren werkdruk valt op. Team gaat 

aandachtspunten halen uit de RI&E en maakt hier een plan 

voor. Dit komt weer terug bij MR. 

27

Begroting Een uitgebreidt verslag met uitleg van de begroting van 

St.Joan. MR leden stellen dit op prijs.

Rondvraag:

Nr. Door: Vraag: Actie door:

Patricia Is er een jaarplanner voor de MR? Ja, Cindy mailt deze rond. Cindy

Monique Communicatie met instromers is nog niet optimaal. Dit is 

niet bekend bij Willem-Jan. Willem Jan heeft als reactie op 

gebeurtenis die Monique beschrijft andere argumenten 

gehoord.

Willem Jan neemt het tijdstip van 

uitnodigen van instomers onder de 

loep.


