
Notulen vergadering medezeggenschapsraad St.Joan

Datum: maandag 3 april 2017

Plaats: Lerarenkamer St.Joan

Tijd: 19.30

Aanwezigen: 

Afwezig:

Opening vergadering:     19.30       uur

Vaste agendapunten:

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

Vaststellen agenda Agenda wordt aangevuld met het agendapunt vacature 

OMR.

Vaststellen vorige 

notulen

Bij verschillende woorden zit er een t te weinig of te veel, 

en bij het kopte terugkoppeling team mag de zinsopbouw 

anders ter verduidelijking. Cindy

Actielijst

Tuin aanpak: navragen aan Willem-Jan omdat hij afwezig 

was bij dit deel van de vergadering.

Vergaderen samen met Stapsteen: Er is een datumprikker 

gestuurd naar voorzitters en secretarissen. De rest kan 

aanschuiven indien mogelijk.

Gedeelte vergadering zonder directeur: deze vergadering 

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

Ine Langens, Patricia Biemans, Cindy Duisters

Anne-Marie van Bussel

Gedeelte vergadering zonder directeur: deze vergadering 

voor het eerst.

Pestprococol staat op de site. Dus gereed.

Josette vragen voor inlog website. 

Ziezo niet ontvangen dus navragen.

1 Mededelingen 

team

Mark blijft tot einde schooljaar. 

BHV cursus is geweest. 

Evalutie Willem-Jan is geweest, zoals afgesproken bij de 

sollicitatieprocedure. Was een open gesprek met wat 

werkpuntjes. 

Mijke is bevallen. 

Rekenen Wiswijs educatie heeft vervolg gehad. 

WJ heeft team elke vragen gesteld omtrend puntjes die 

terug kwamen in de rapportgesprekken met ouders en wat 

leerkrachten zelf vinden over de rapporten. Binnenkort 

studiemiddag met Engels, topondernemers, communicatie, 

Zien.

2 GMR Vikash is niet kunnen gaan

Post

Datumprikker vanuit Stapsteen om voorzitters en secretaris 

bij elkaar te krijgen de rest kan aanschuiven.  Ziezo niet 

ontvangen. Navraag doen. Cindy



Eerder besproken agendapunten:

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

15 Kinderraad

Willem-Jan: Kinderraad om de 6 weken 1h vergaderen is 

veel. 4 x per jaar rondom bepaald item of frequentie nog 

eens bekijken met het team. En dan als taak bij de 

leerkrachten erbij. Ook het tijdstip van de vergaderingen is 

een puntje. Maar in opzet akkoord. 

Vikiash: vergaderingen, moeten binnnen schooltijd ivm 

juridische bezwaren. 

Wordt in team besproken bij eerst volgende vergadering. 

Komt volgende MR vergadering op agenda ter 

besluitvorming. Cindy

11 Verdeling taken 

MR leden

Iedereen bekijkt het en stuur op en aanmerkingen naar de 

MR mail. Volgende vergadering als besluitvorming op 

agenda. Allen

Nieuwe agendapunten:

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

22 CITO score 2016 

niet volledig 

bekend bij MR

Zeer uitgebreide uitleg gehad over de CITO toetsen van 

vorig schooljaar 2015-2016. Met bureau Wolters is er toen 

uitgebreidt gekeken naar waar bij welke leerlingen de 

aandacht op gevestigd moet worden. De leermethode 

Wiswijs is goed onder de loep genomen met een 

deskundige. Hierdoor hebben de leerkrachten nog beter 

geleerd om met deze methode les te geven.

23 CITO toets 2016 

(heel SKOZOK), en 

welke acties 

neemt Raad van 

Dat Mark op school is gekomen. Vanuit raad van toezicht is 

er niks specifieks aan school gevraagd.

neemt Raad van 

toezicht?

24 Middentoets CITO 

scores 2017 

algemeen

Uitgebreide uitleg van 2015/2016 voorgezet naar de 

middentoets van dit jaar 2017. Dit geeft een goed beeld dat 

er een positieve trend ingezet is met de resultaten. Dankzij 

alle inspanning.

25 Vacature O-MR

Monique heeft aangegeven na dit schooljaar te stoppen. En 

Vikash geeft aan als voorzitter af te treden na dit 

schooljaar, en tevens ook te stoppen met de MR. 

Hierdoor ontstaan er vacatures binnen de OMR. Voor het 

einde van het schooljaar al in nieuwbrief of via SkozzApp 

vermelden, zodat we hopelijk begin nieuwe schooljaar 

nieuwe leden hebben. Cindy

Rondvraag:

Nr. Door: Vraag: Actie door:

Cindy Protocol social media vanuit GMR. Maar is dit in 

nieuwsbrief vermeldt? Dit nazoeken in nieuwebrief. Niet in 

nieuwebrief, dan Willem-Jan mailen om dit protocol onder 

de aandacht te brengen. Ine


