
Agenda vergadering medezeggenschapsraad St.Joan

Datum: maandag 2 oktober 2017

Plaats: Lerarenkamer St.Joan

Tijd: 19.30

Genodigde: Vikash Marapin, Willem-Jan van Hest, Inge van Seggelen, Marjo Fusers, Anne-Marie van Bussel, Ine langens, Paula Koolen

Mirjam Ras, Evelien Hermeling, Cindy Duisters

Toehoorder: Marloes van de Wildenberg, Maarten Voermans, Jochem Liplijn

Tijd Agendapunt Toelichting

Agendapunten met directeur

10 min Welkom heten nieuwe MR leden en toehoorder(s)

10 min Evaluatie van de gebeurtenissen in de laatste weken van 

het afgelopen schooljaar?

10 min Algemene ouderavond start schooljaar Heeft iemand hier tips en tops over?

10 min Veranderingen van nieuwsverstrekking aan ouders via 

SkozzApp

Wat vind de MR hiervan? Wat zeggen de ouders erover op het 

schoolplein?

10 min CITO toets uitslagen vorig schooljaar. Onder toezicht? Graag toelichting vanuit team

10 min 1 Klassenondersteuning extra in groep 4-5? En extra tijd in 

groep 7

Hoe is nu alles vorm gegeven in groep 4-5? En dan ook in groep 1-2?

Agendapunten zonder directeurAgendapunten zonder directeur

3 min Vaststellen agenda

3 min Vaststellen notulen vorige vergadering

3 min Actielijst Zie volgende tabblad van dit document!

3 min Ingekomen/ of uitgaande post GMR uitnodiging en ZieZo

10 min Terugkoppeling vanuit het team

10 min GMR vergadering Notulen wordt evt toegelicht door de MR leden die naar de GMR zijn 

geweest.

GMR data zijn: 

dinsdag 26 sept: Cindy (St.Joan)

donderdag 23 nov: Mirjam van de Moosdijk (St.Joan)

maandag 22 januari: Anne-Marie van Bussel (St.Joan)

dinsdag 20 maart: Marjo Fusers (St.Joan)

donderdag 17 mei: Evelien Hermeling (St.Joan)

donderdag 28 juni: Inge van Seggelen (St.Joan)
10 min Voorzitter en Secretaris Er is (in het verleden) afgesproken dat de secretaris na twee jaar 

doorschuift naar de functie van voorzitter. Dit omdat secretaris goed 

weet wat er gaande is. Heeft iemand van nu bezwaar tegen dit besluit? 

Dan kan dit in de toekomst in vergadering komen, en reglement en 

statuten aangepast worden. Als nu niemand bezwaar heeft, dan zal 

Cindy doorschuiven naar de functie van voorzitter.

Wie wil er secretaris zijn? Dit is niet meer zoals Cindy het vervult heeft, 

want dit blijkt een te groot geheel.

De secretaris zal de mail in de gaten houden, en zorgen voor de agenda 

en de uitnodigingen van vergaderingen en GMR enz.

Overige taakverdeling zie volgende agendapunt.



10 min Organisatorisch taak verdeling MR leden 1. Elke vergadering andere notulist, of wil 1 iemand deze taak op zich 

nemen? Dit houdt ook in dat de vergadering uitgetypt wordt door die 

persoon en verspreid per mail.

2. Zorgen dat MR site bijgehouden wordt, met nieuwe leden, nieuwe 

agenda's en notulen.

3. Kinderraad.
5 min Updaten documenten Reglement en statuten. Ter info. Per mail evt. wijzingen doorvoeren, en 

volgende vergadering besluiten hierover.


