Notulen MR vergadering 27 – 11 – 2017
Aanwezig: Jordy (voorzitter), Mirjam, Jannie, Niels (notulist), Liset, Carola en Marjon.
1) Opening.
Jordy opent de vergadering.
2) Ingekomen stukken.
De hoorzitting bij de geschillencommissie bleek 30 november te zijn. Jordy heeft contact gehad met
de heer Smulders van de geschillencommissie en aangegeven dat de hoorzitting niet plaats hoeft
vinden. We gaan door met een externe deskundige, zie verder punt 9.
3) Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.
4) Mededelingen directie.
- Jannie geeft aan dat er aanmerkingen zijn geweest over de gebrekkige communicatie richting
ouders over de onverwachte schaatsmiddag vrijdag 1 december. Jannie heeft uitgebreid
contact gehad met een ouder en aangegeven dat het duidelijker gecommuniceerd had
moeten worden dat er opvang geregeld is. Jannie zal in de Schoolgids aanpassen dat er bij
gewijzigde lesuren opvang naar behoefte door school geregeld zal worden → actie Jannie
- 4 december was de enige mogelijke datum om op korte termijn een ouderavond met het CvB
te organiseren ondanks de wellicht wat onhandige datum
- het schoolplein wordt afgehekt tot het achterste handbalveld en er zijn plannen om het
schoolplein in het geheel op te knappen, nadere berichtgeving hierover volgt
- de kleuterklas groeit. Invallers zijn nog steeds niet te krijgen maar het is intern op te lossen.
Jannie mailt de ouders de aangepaste formatie zodra de plannen definitief zijn goedgekeurd
door Atrium
- de school is aan het kijken of een onderwijsassistent kan worden aangetrokken voor 4
ochtenden in de week
- Jannie heeft de vraag gekregen van Pinkeltje om ook de overblijf te mogen verzorgen en/of
de peuterschool. De MR heeft daar geen bezwaren tegen maar dat moet Pinkeltje met de
huidige instanties zelf regelen. → Jannie koppelt dat terug aan Pinkeltje
- Jannie heeft kennis genomen van het referendum aangaande het continu rooster. Besloten is
om dat even te laten voor wat het is tot in ieder geval een nieuwe directeur is aangetreden.
- Mirjam vult aan met een toelichting van haar lijst Overzicht acties op de Josephschool
11-2017 (als bijlage toevoegen?).
Jannie verlaat de vergadering
5) Verslag vorige vergadering
Deze zijn goedgekeurd en Liset zet deze (samen met de vorige) op de site.
6) Aktiepunten vorige vergadering.
Aangepaste versie Jaarplan wordt nogmaals rond gestuurd voor akkoord.
7) Mirjam heeft alle protocollen bij zich en geeft een toelichting over de status. Ze zal hiervoor
een lijst opstellen → actie Mirjam
Tevens maakt ze een overzicht van alle (neven-) functies op de school → actie Mirjam

8) Terugkoppeling GMR
Er is geen GMR geweest recent. Marjon checkt de notulen nog van de laatste vergadering of daar in
is opgenomen dat de opheffingsnorm volgens Atrim voor de St Josephschool niet van toepassing is →
actie Marjon. Volgende vergadering is 7 december, de gehele oudergeleding is dan verhinderd.
Wendie gaat vanuit het personeel.

9) Stand van zaken conflict Atrium
Mirjam vraagt via het CNV als lid of zij een deskundige kunnen leveren → actie Mirjam
10) Rondvraag
Niels vraagt naar de aandacht die nu gaat naar muzikale vorming van de leerlingen. Mirjam zet deze
op de voornoemde actielijst en komt er op terug → actie Mirjam
Volgende vergaderingen moeten we de vergaderdata 2018 doornemen → actie Jordy
Carola vraagt nav de opmerking van Mirjam dat spelend leren bij kleuters belangrijk is hoe dat bij
groep 2/3 gaat. Mirjam geeft aan dat dat ook voor groep 3 belangrijk is dus geen belemmering hoeft
te zijn.

