
Notulen MR St. Joan Soerendonk

Datum:  maandag 3 juli 2017

 

Plaats:   Lerarenkamer St.Joan

 

Tijd:  19.30h 

 

 

Aanwezigen:  Willem-Jan van Hest, 

Cindy Duisters. 

 

Toehoorder:  Inge van Seggelen, Eveline Hermeling en Mirjam van de Moosdijk

Afwezigen: Patricia Biemans, Anne

 

 

Aanvang: 19.30 uur 

Agendapunten: 

Vaste Agendapunten Besproken/discussie/conclusie

Vaststellen agenda Akkoord

Vaststellen vorige 

notulen 

Akkoord

Actielijst Tuinhek 

Besluitenlijst Geen bijzonderheden

Mededelingen team Op 27 juni is er tijdens de studiedag naar het SOP 

(Schoolontwikkelingsplan) gekeken. De visie is 

herschreven.

Nicole, de LIO 

Komende week komen de rapporten.

GMR De data van deze vergaderingen staan in de Skozapp. 

Volgend jaar gaan weer een planning maken over wie 

wanneer gaat, evt. afwisselend met de Stapsteen.

Post De Stapstee

wachten nog op een reactie.

 

 Agendapunten: Besproken/discussie/conclusie:

Evaluatie groepsindeling 

formatie. 

Vorige vergadering was heftiger dan bedoeld. De MR 

heeft de ongenoegens kenbaar gemaakt die

ore zijn gekomen.

Notulen MR St. Joan Soerendonk

 
maandag 3 juli 2017  

Lerarenkamer St.Joan 

Jan van Hest, Marjo Fusers (notulist), Ine Langens, Vikash Marapin en 

 

Inge van Seggelen, Eveline Hermeling en Mirjam van de Moosdijk

Patricia Biemans, Anne-Marie van Bussel 

Besproken/discussie/conclusie: 

Akkoord 

Akkoord 

Tuinhek  

Geen bijzonderheden 

Op 27 juni is er tijdens de studiedag naar het SOP 

(Schoolontwikkelingsplan) gekeken. De visie is 

herschreven. 

Nicole, de LIO stagiaire van groep 3/4, is afgestudeerd.

Komende week komen de rapporten. 

De data van deze vergaderingen staan in de Skozapp. 

Volgend jaar gaan weer een planning maken over wie 

wanneer gaat, evt. afwisselend met de Stapsteen. 

De Stapsteen is gemaild over vergaderdata, we 

wachten nog op een reactie. 

Besproken/discussie/conclusie: 

Vorige vergadering was heftiger dan bedoeld. De MR 

heeft de ongenoegens kenbaar gemaakt die hen ter 

ore zijn gekomen. 

Notulen MR St. Joan Soerendonk 

Vikash Marapin en  

Inge van Seggelen, Eveline Hermeling en Mirjam van de Moosdijk 

Actie door: 

 

 

Ine 

 

stagiaire van groep 3/4, is afgestudeerd. 

 

De data van deze vergaderingen staan in de Skozapp. 

Volgend jaar gaan weer een planning maken over wie 

Cindy 

Cindy 

Actie door: 

Vorige vergadering was heftiger dan bedoeld. De MR 

hen ter 

 

 



Notulen MR St. Joan Soerendonk 

 
Als ouders ontevreden zijn moeten ze eerst de 

leerkracht aanspreken, indien nodig is de volgende 

stap de directeur aanspreken en evt. daarna de MR 

mochten ze er met de directeur en leerkracht niet 

uitkomen. 

Opbrengsten CITO Cito-uitslagen staan online. Volgende keer krijgen we 

een presentatie van Anita. 

 

Tuinwerkploeg Het probleem met het hekwerk van de schooltuin is 

nog niet opgelost. Willem-Jan benadert Ad 

(conciërge), zo nodig wordt er een bedrijf 

ingeschakeld.  

Ine is de proceseigenaar van dit tuinhek geworden. 

Mirte van Eerd sluit aan namens de OR. De OR is al 4 

jaar bezig om een tuinwerkploeg van de grond te 

krijgen. Dit lukt echter niet, ze zijn met te weinig 

personen voor de hoeveelheid werk die er is.  

Uitbesteden is te duur. 

Vanaf volgend schooljaar via schoolkalender plannen. 

De OR coördineert dit. Twee groepen per keer, 6 of 7 

keer per jaar. Er wordt voor wat drinken e.d. gezorgd 

voor de helpers. 

 

Schoolgids en 

schoolkalender. 

Nieuw format wordt binnen 2 weken toegestuurd aan 

de MR voor feedback. Er komt van beiden geen 

papieren versie, wordt op de website geplaatst. 

De kalender wordt door Marjo van feedback voorzien, 

de schoolgids door Cindy en Anne-Marie. 

Studiedagen onder voorbehoud:  

13 november (middag) 

6 december 

1 maart (middag) 

26 april (middag) 

25 juni 

De MR moet voor het einde van het schooljaar laten 

weten of ze akkoord zijn met deze data. 

 

 

 

 

Marjo 

Cindy, Anne-

Marie 

Kinderraad Is nog niet binnen het team besproken, wordt 

doorgeschoven naar de volgende vergadering.  

Vikash blijft beschikbaar voor de Kinderraad. 

Vikash 

Continurooster We hebben recentelijk een tussentijdse evaluatie 

gehad met de commissie. Het loopt goed, ook de 

leerkrachten staan er positief tegenover. We moeten 

een onafhankelijke commissie samenstellen voor de 

evaluatie. 

Ine 

 

Rondvraag: geen gebruik van gemaakt. 

Sluiting: 21:05 uur 

 


