
Notulen vergadering medezeggenschapsraad St.Joan

Datum: woensdag 19 oktober 2016

Plaats: Lerarenkamer St.Joan

Tijd: 19.30

Aanwezigen: 

Afwezig:

Opening vergadering:            uur19.30 uur

Vaste agendapunten:
Nr. Agendapunt Actie door:

Vaststellen agenda
Vaststellen vorige 
notulen

Cindy

Actielijst
Besluitenlijst

1 Mededelingen 
team

Vikash Marapin, Martien van Litsenburg, Monique van Dijk, Marjo Fusers
Ine Langens, Patricia Biemans, Cindy Duisters

Anne-Marie van Bussel

Scholing MR toevoegen.
Besproken/ discussie/ conclusie:

Enkele taal/ type fouten. Akkoord

Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden
week van 14 november kijkochtenden.                                                                                        
Juf Paula en Frank hebben een dochter Jasmijn. Juf Paula, Frank en Jasmijn maken het 
goed.                                                                                                                               
Kinderboekenweek afgerond, er worden boeken gekocht voor op school.                      
Zwangerschapsverlof Mijke tot 6 juni. Voorkeur vervanging is aangevraagd, maar op dit 
moment nog niet helemaal rond.                                                                                            
Schoolontwikkelingsplan besproken met Ine en Mijke. Twee grote dingen: ZIGDI (Zelf, 
initiatief, gedifferentieerd, doelgericht, interactief; opbrengsten: groepsplannen en TOP-

2

GMR

Post

Eerder besproken agendapunten:
Nr. Agendapunt: Actie door:

Engels

3 continurooster

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

Nieuwe voorzitter.                                                                                                                                        
- Allocatie: (Alle FTE's binnen Skozok VIPPERS vervangingspool. Horeca is een 
uitzondering, onderwijs niet.                                                                                                                                     
sociale media, aanpassingen verricht,....wordt weer over gestemd. Als GMR accoord, dan 
verder aan MR-en doorgegeven, wat wel mag niet mag met de mailadressen van ouders.                                                                                                                                        
agenda 30 nov afwachten en per app besluiten om te gaan.

initiatief, gedifferentieerd, doelgericht, interactief; opbrengsten: groepsplannen en TOP-
ondernemers) en de nieuwe rapporten.                                                                                                                                  
Verdere punten: Continurooster, Hoogbegaafdheid, Engels (meer duidelijke over het hoe 
en wat per 1 jan).                                                                                                                                                                                                                 
23 November studiemiddag rondom leerling opbrengsten in rekenen. Slimplan, 
coöperatief leren.  Evaluatiemoment: mei algemene ouderavond en in de nieuwsbrieven 
in december en februari.      

Gezamenlijke MR Stapsteen/ verschillende protocollen en plannen St.Joan. Nog geen 
reactie terug van Stapsteen. Andere ideeën over dezelfde onderwerpen. + klas op 
Stapsteen. 2 dagdelen voor groep 3 t/m 5 en 6/8. Zelfregulerend leren. Documenten van 
plannen/protocollen aan Josette gevraagd, zijn geleverd en staan in Dropbox. 

Besproken/ discussie/ conclusie:
Dit n.a.v. doorgemaild stukken van Cindy. Evt discussie. Plan is om invoer 2017/2018 
september in te voeren. budget is toereikend. Uit stukken van Cindy blijkt dat er nog niet 
veel scholen zullen zijn die bij lagere groepen dan groep 7 engels geven. Wel zijn het 
aantal scholen toe aan het nemen. Maar ligt lager dan gedacht werd.
Nogmaals briefje meegeven. Nu weinig gereageerd. Moet ook eerst geprint worden, 
omdat het per mail aangeleverd is.



7 Infoavonden zoals 
op Stapsteen ook 
hier?

13 Begroting MR Vikash
14 Scholing MR leden 

(+ evaluatie) evt. 
samen met 
Stapsteen

Cindy

15 KinderMR Martien

16 Vaststellen MR 
statuut en 
reglementen 
inclusief 
taakverdeling

17 Schoolverlaters/ins
tromers

Martien

18 afscheid Martien

Rondvraag:
Nr. Door: Vraag: Antwoord: Actie door:

19 Patricia Rest vergadering plannen voor het jaar. Nog niet gedaan, omdat je Willem-Jan hierin 
mee willen nemen. Vergaderingen plannen 
op maandag, hopelijk kan Willem-Jan dan 
ook. Cindy appt/mailt Willem-Jan.

Cindy

Sluiting: 21.15h

Wat enorm veel werk verricht! Super om met je samen te werken. Veel succes en 
gezondheid in de toekomst. Op naar de volgende uitdaging.

3 infoavonden per jaar, met goede terugkoppeling. Klankbordavond komt te vervallen.

Vikash maakt jaarcijfers

Akkoord. Vikash en ik zullen het document ondertekenen.

2016/2017, krimp groei of gelijk. Wordt nagevraagd door Martien.

Vandaag mail binnen voor gezamelijke scholing MR en binnen Skozok: Marjo 14 
november wel maart? Vikash november niet maart wel. Ine gaat nog bekijken, maar wil 
dan liever niet naar GMR. Cindy gaat allebei, Anne-Marie november niet.

Was een kinder raad. Bij Stapsteen gaat Willem-Jan het oppakken. Raakvlak met 
Stapsteen. Martien legt het aan Willem-Jan voor om ook hier op te pakken.


