
Notulen MR St. Joan Soerendonk

Datum:  2 oktober 2017  

 

Plaats:   Lerarenkamer St.Joan

 

Tijd:  19.30h 

 

Aanwezigen:  Willem-Jan van Hest, 

Paula Koolen, Vikash Marapin,

Bussel, Mirjam Ras, Evelien Hermeling,

Liplijn 

 

Afwezigen: Marloes van de Wildenberg (toehoorder)

 

 

Agendapunten met 

directeur 

Besproken/discussie/conclusie

Welkom heten nieuwe 

MR leden en 

toehoorder(s) 

Vikash opent de vergadering.

Maarten Voermans en Jochem Liplijn zijn 

toehoorders.

Evaluatie van de 

gebeurtenissen in de 

laatste weken van het 

afgelopen schooljaar? 

Evaluatie niet nodig. Doelstelling is vooruitkijken en 

niet terugkijken. 

MR weet welke stappen ze moeten zetten in de 

toekomst. MR is waakzaam als het over functioneren 

van personeel gaat. 

Algemene ouderavond 

start schooljaar 

Grote opkomst, duidelijk v

over missie en visie, stappen die gezet moeten 

worden als je een probleem hebt worden nog eens 

aangehaald, prima opzet (groepen 1, 3 en 8 

prestatie, groepen 2, 4, 5, 7 vrije inloop).

Tip: bij startende kinderen kwam de 

informatievers

voorkomen: flyer, schoolgids tijdig online, checken, 

… ? 

Veranderingen van 

nieuwsverstrekking aan 

ouders via SkozzApp 

Nieuwsverstrekking andere opzet. Dit heeft Willem

Jan teruggekoppeld op de algemene ouderavond. 

MR geeft aan dat ze graag van te voren hierover 

geïnformeerd waren 

delen 

CITO toets uitslagen 

vorig schooljaar.  

Uitslagen worden overlopen op papier. Er is groei 

zichtbaar, indicatie basis arrangement.
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Lerarenkamer St.Joan 

Jan van Hest, Ine Langens (notulist),  

Vikash Marapin, Inge van Seggelen, Marjo Fusers, Anne

Mirjam Ras, Evelien Hermeling, Cindy Duisters, Maarten Voermans, Jochem 

Marloes van de Wildenberg (toehoorder) 

Besproken/discussie/conclusie: 

Vikash opent de vergadering. 

Maarten Voermans en Jochem Liplijn zijn 

toehoorders. 

Evaluatie niet nodig. Doelstelling is vooruitkijken en 

niet terugkijken.  

MR weet welke stappen ze moeten zetten in de 

toekomst. MR is waakzaam als het over functioneren 

van personeel gaat.  

Grote opkomst, duidelijk verhaal door Willem-Jan 

over missie en visie, stappen die gezet moeten 

worden als je een probleem hebt worden nog eens 

aangehaald, prima opzet (groepen 1, 3 en 8 

prestatie, groepen 2, 4, 5, 7 vrije inloop). 

Tip: bij startende kinderen kwam de 

informatieverstrekking niet of te laat binnen. Hoe 

voorkomen: flyer, schoolgids tijdig online, checken, 

 

Nieuwsverstrekking andere opzet. Dit heeft Willem-

Jan teruggekoppeld op de algemene ouderavond. 

MR geeft aan dat ze graag van te voren hierover 

geïnformeerd waren geweest. Directie en team 

delen deze mening niet. 

Uitslagen worden overlopen op papier. Er is groei 

zichtbaar, indicatie basis arrangement. 
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, Marjo Fusers, Anne-Marie van   

, Maarten Voermans, Jochem 

Actie door: 

 

toekomst. MR is waakzaam als het over functioneren 
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Klassenondersteuning 

extra in groep 4-5? En 

extra tijd in groep 7? 

Voor de zomervakantie hebben de desbetreffende 

leerkrachten overleg gehad. Ondersteuning ziet er 

als volgt uit: ma 12u45-13u15 (lezen), wo 08u30-

09u00 (lezen), vr 09u30-10u15 (rekenen). Dit is geen 

ondersteuning o.w.v. de gymlessen. In de nm heeft 

groep 4/5 gekozen om ateliers vorm te geven met 

groep 3.  

 

 

 Agendapunten: Besproken/discussie/conclusie: Actie door: 

Vaststellen agenda Akkoord  

Vaststellen vorige 

notulen 

Notulen wordt goedgekeurd.  

Actielijst Ine: hekwerk en niet hele tuin 

Ine: onafhankelijke werkgroep vormen i.v.m. continu 

rooster 

Schoolgids: Anne-Marie en Cindy ontvangen de 

schoolgids van Willem-Jan en kijken deze na. 

Kinderraad komt nog op de agenda. 

 

Ine 

 

Willem-Jan 

Besluitenlijst Geen actie nodig  

Mededelingen team Paula licht kort werkgroep Engels toe. 

Welke methode, en wanneer in te voeren nog niet 

geheel duidelijk. 1 jan misschien, maar niet zeker. 

 

GMR en MR GMR data en voorstel: 

Donderdag 23 nov: Mirjam van Moosdijk en Inge van 

Seggelen 

Maandag 22 januari: Marjo Fusers 

Dinsdag 20 maart: Cindy Duisters 

Donderdag 17 mei: Anne-Marie van Bussel 

Donderdag 28 juni: Evelien Hermling en ? 

Adres Scholenbestuur 

Pastoor Jansenplein 21, 5504BS Veldhoven 

 

MR data: 

Maandag 2 oktober 

Woensdag 20 december 

Donderdag 1 maart 

Dinsdag 22 mei 

Woensdag 27 juni 

 

 

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? Neen, besluit wordt goedgekeurd. 

Cindy Duisters wordt de voorzitter van de MR. 

Inge van Seggelen zal de functie van secretaris 

vervullen. 

Taakomschrijving: notulen doormailen en deze 
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plaatsen op de website, mail in de gaten houden, 

zorgen voor de agenda en deze versturen, mail van 

GMR doorsturen, … 

 

Rondvraag:  

geen gebruik van gemaakt  

 

Sluiting: 21u35  

Data GMR vergadering Wie gaat? 

Donderdag 23 november Mirjam van de Moosdijk en Inge van Seggelen 

Maandag 22 januari Marjo Fusers en Evelien Hermeling 

Dinsdag 20 maart Cindy Duisters en Paula Koolen 

Donderdag 17 mei Anne-Marie van Bussel en Ine Langens 

Donderdag 28 juni Jochem Liplijn en Maarten Voermans 

  

Data MR vergadering Notulist 

Maandag 2 oktober Ine Langens 

Woensdag 20 december Anne-Marie van Bussel 

Donderdag 1 maart Inge van Seggelen 

Dinsdag 22 mei Mirjam van de Moosdijk 

Woensdag 27 juni Evelien Hermeling 

 

 

 

 

 

 


