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Ouders/verzorgers van de kinderen van de St. Josephschool en het team
Dinsdag 11 september 2018
Leerplein in de school
19.30 uur – 21.30 uur
60 ouders, 14 leerkrachten

1. Opening door directrice Jannie Baron
De leerkrachten worden voorgesteld en er wordt verteld welke taken, klas en functie hebben. Er
wordt uitgelegd dat de grote groepen extra ondersteund worden door extra
onderwijsassistentes in de klas.
Er wordt onderzoek gedaan naar digitalisering binnen de school. Het team heeft ervoor
gekozen om voor alle leerlingen een Chromebook aan te schaffen.
Er is ook een nieuwe methode aangeschaft voor sociale vaardigheid, dat is KiVa. Op 2 oktober
is een speciale ouderavond voor deze nieuwe methode KiVa.
Energie opwekken door middel van de nieuwe zonnepanelen, daar wordt aandacht aan
besteedt en het is voor iedereen inzichtelijk op het leerplein hoeveel energie er opgewekt en
gebruikt wordt. Ook is er een speciale kubus in de klassen waarmee de lichtsterkte geregeld
kan worden. Er wordt in oktober een project gedaan op school over bewust omgaan met
energie. Op 17 oktober wordt dit project afgesloten.
Er wordt op school samengewerkt met de bibliotheek, de Ukkehut en kinderopvang Pinkeltje.
Zo is er een gezamenlijke studiemiddag van KiVa en voor de onderbouw en het
kinderdagverblijf en Ukkehut een studiemiddag over woordenschatontwikkeling. Dit alles om de
doorgaande lijn bij kinderen te verbeteren.
Ook wordt er toegewerkt naar een naschools aanbod. Er wordt op school een folder neergelegd
en hier krijgen de ouders nog een mail over.
Jannie blijft tot er een goede opvolger is. Ze mag uiterlijk tot 1 december blijven.
2. Ouderraad
Opmerkingen n.a.v. de notulen van de jaarvergadering van 12 september 2017 (te lezen op de
website: www.stjosephdenoord.nl en ligt ter inzage)
▪ Geen op of aanmerkingen
Jaarverslag schooljaar 2017 / 2018 door Nelleke ten Have
▪ Gezien de grotere opkomst van ouders op de jaarvergadering van vorig jaar, hebben we dit
concept gecontinueerd. Dit betekent dat we deze koppelen aan de informatieavond voor
ouders in de klassen tijdens de gouden weken. Hierdoor is de jaarvergadering vroeg in het
schooljaar. Het onderwerp “aanpak schoolplein” kunnen we hierdoor nu vlot op de agenda
zetten en bespreken. Hierover straks meer.
▪ Bestuur Ouderraad:
Afgelopen schooljaar hebben de nieuwe leden Lianne en Linda volop meegedraaid en zijn
grotendeels ingewerkt. Vanaf schooljaar 2019-2020 gaan er 3 leden uit de ouderraad en
daarom is er in het voorjaar een oproep geplaatst in de Nieuwsbrief. Hierop reageerden
maar liefst 8 ouders. Een luxeprobleem. We hebben gekeken naar een evenredige
verdeling van de kinderen van deze ouders over de klassen, voor nu en de komende jaren,
en hebben 4 nieuwe leden gekozen. Dit zijn Lenny Sinnige, Karin Zuurbier, Mariska Jonker
en Shelly van Poorten. Komend schooljaar sluiten de teamleden juf Inge en juf Liset aan bij
de Ouderraad. We hebben onze eerste vergadering gehad. De taak van voorzitter,

penningmeester en secretaris worden overdragen. Mariska Jonker gaat het
penningmeesterschap overnemen, Lenny Sinnige het secretariaat en Cindy Blankendaal
gaat het voorzitterschap overnemen. Hier zijn we erg blij mee. Komend jaar zal
voornamelijk bestaan uit het inwerken van de nieuwe leden en alle Ouderraad activiteiten
continueren.
▪ Activiteiten:
Wij hebben een uitgebreid takenoverzicht van alle activiteiten waar ook de namen van
leerkrachten aan toegevoegd gaan worden. Zo is het voor het team en de Ouderraad
duidelijk wie wat doet en wie aanspreekpunt is. Er gaat meer samenwerking plaatsvinden
met de teamleden bij het organiseren van de activiteiten. Uitleg over de Ouderraad
activiteiten staan in de jaarkalender, die u ook dit schooljaar weer heeft ontvangen.
Afgelopen jaar was een extra activiteit de fancy fair en de sponsorloop in het kader van
geld inzamelen voor aanpak van het schoolplein. We missen een handbalveld en er is een
plan gemaakt. De kosten zijn heel hoog! We hopen dat er vandaag een werkgroep
schoolplein geformeerd kan worden, die bijvoorbeeld in november een concreet plan van
aanpak klaar hebben. Onze wens is dat het opgehaalde geld dit jaar grotendeels besteed
kan worden en dat er in het voorjaar van 2019 voor de kinderen veranderingen zichtbaar
zijn. Hierover straks meer.
Financieel verslag schooljaar 2017 / 2018 en begroting schooljaar 2018 / 2019
▪ Cindy Blankendaal heeft het financieel verslag weer verzorgd. Waarvoor veel dank.
▪ De kascontrole heeft plaatsgevonden door Ronald Mooij en Linda Scholtes en is
goedgekeurd. Linda en Ronald worden bedankt. Alle aanwezigen hebben het financiële
jaarverslag via de mail toegestuurd gekregen en kunnen bestuderen. Er zijn geen vragen.
De samenstelling van de kascontrole voor schooljaar 2019-2020 zal gedaan worden door:
Robert Jongkind en Martina van Langen.
▪ De ouderbijdrage schooljaar 2018 / 2019 blijft hetzelfde
Vragen aan de OR
▪ Maaike Neeft heeft enkele vragen.
Is het mogelijk om bijeenkomsten te organiseren zodat de MR en OR makkelijker
aanspreekbaar zijn. Zoiets als een oudercafé. Bijvoorbeeld 1x per maand om half 9, met
afvaardigingen van de MR en OR. Dit wordt onderzocht of dit ingesteld kan worden. Dit
wordt teruggekoppeld in de nieuwsbrief.
Op schoolreisjes worden vaak dezelfde ouders meegevraagd. Nelleke geeft aan dat er
eerst gekeken wordt naar ouders die actief en veel helpen op school, zoals de
luizenouders, MR en OR leden. Kunnen ook ouders die in het dorp bij andere vrijwillige
activiteiten actief zijn hierin meegenomen worden? Er zijn vaak niet veel ouders nodig
naast de bovengenoemde ouders. Wij vinden het fijn dat er dit jaar meer excursies en
educatieve uitjes zijn georganiseerd, waardoor er voor meer ouders de mogelijkheid was
om mee te gaan met een leuk uitstapje.
▪ Waarom is ervoor gekozen om geen jongere broers en zussen meer op de schoolfoto te
laten gaan? Dit wordt erg jammer gevonden. Eerder gebeurde dit wel. Het antwoord hierop
is dat de OR dit verschillende jaren op diverse manieren en met diverse schoolfotografen
heeft uitgeprobeerd, maar dit is qua organisatie niet bevallen.
▪ Arnold Duijn vraagt zich af hoe het gesteld is met het bestaansrecht van de school m.b.t. de
nieuwe aanwas van leerlingen. Je ziet nu erg kleine bovenbouwgroepen. Het antwoord is
dat het goed gaat met de school. De school groeit. Ook financieel lukt het de OR nog om
de activiteiten zoals kamp of schoolreis te organiseren binnen het budget en het is al jaren
niet nodig geweest om de lage ouderbijdrage te verhogen. Dit is mede omdat we van
tevoren al budget gereserveerd hadden voor de kleine klassen die eraan zaten te komen.
En het lukt steeds weer om de activiteiten goedkoop te organiseren.
▪ Annemarie Keesom stelt de vraag: Is er wel eens gekeken naar vrij opneembare dagen?
Zoals 5 dagen vrij opneembaar waarin ziekte verwerkt zit. Dit is een punt voor het bestuur
en de MR. Jannie heeft er nog niet van gehoord. De stukken hierover worden door
Annemarie aan Jannie gegeven om te lezen. Jannie stuurt dit door via de weekinfo zodra er
meer duidelijk is.
▪ Kim Mooij: Als er pauzes zijn gaat het digibord aan. Waarom? Jannie geeft aan dat er per
klas afspraken gemaakt zijn met de kinderen over het gebruik van het digibord tijdens de
pauzes. Dit wordt tijdens de informatie-avond in de klassen verder uitgelegd.
3. Medezeggenschapsraad
Jaarverslag schooljaar 2017 / 2018
▪ Jordy was helaas onverwacht verhinderd, daarom heeft Carola het woord genomen en het
onderstaande verslag van de MR in haar eigen woorden verteld.

Het Schooljaar 2017 – 2018 is wederom een druk jaar geweest voor de MR van de Sint
Josephschool. Het jaar is begonnen met het herstellen van vertrouwen tussen Atrium en de
MR. De focus lag ook dit schooljaar op kwaliteit en ouder betrokkenheid. Verder stond een
nader onderzoek naar het continurooster op de planning.
▪ De MR bestond tijdens het schooljaar 2017 – 2018 uit; Jordy Hof (voorzitter), Carola
Dekker (secretaris), Niels Smit, Marjon Berkhout, Liset Dekker en Mirjam Ooijevaar. Ellen
Sneekes is later in het jaar aangehaakt om in te werken als opvolgster van Marjon
Berkhout. Wendie Koster had namens de personeelsgeleding zitting in de GMR en Niels
Smit en Marjon Berkhout namens de oudergeleding.
▪ Als MR hebben we geconstateerd dat het team wederom hard heeft gewerkt om de
kwaliteit van onderwijs weer een stap verder naar een hoger niveau te tillen. Nadat de basis
in 2016 – 2017 is gelegd is er in het schooljaar 2017 – 2018 verder invulling gegeven aan
de plannen. Hierbij is ook veel werk verzet en is ook veel voorbereid om in schooljaar 2018
– 2019 vervolg aan te geven. In onze optiek is er veel van de ambitieuze plannen
gerealiseerd. Op het gebied van kwaliteit zijn een aantal keer per jaar analyses uitgevoerd
op de kwaliteit van onderwijs. Hieruit zijn ook verbeterpunten gekomen die door het team
zijn opgepakt. Naast de reguliere zaken die we tijdens de 7 vergaderingen per jaar
behandelen zijn er twee specifieke onderwerpen geweest waar de MR zich mee bezig heeft
gehouden; het continu rooster en de vacature voor een nieuwe directeur. Van het reguliere
overleg zijn notulen gemaakt welke op de website te vinden zijn.
▪ Voor het continu rooster is zoals begin van het jaar aangegeven nader onderzoek
uitgevoerd. Dit is begonnen met een brainstorm sessie met enkele ouders. Verder is
informatie ingewonnen bij andere scholen en adviseurs aangaande het onderwerp. Daarna
is een uitgebreide multi criteria analyse gemaakt waaruit naar voren kwam dat een continu
rooster meer voordelen heeft dan nadelen. Om deze reden is uiteindelijk geadviseerd om
het continu rooster in te voeren.
▪ Het tweede onderwerp ging over het zoeken naar een nieuwe directeur. De MR heeft
inspraak gehad in de vacature tekst en zitting gehad in de gespreks rondes met mogelijke
kandidaten. Helaas is er geen geschikte kandidaat gevonden. Ondertussen is de vacature
opnieuw uitgezet.
Plannen 2018 / 2019
▪ In het schooljaar 2018 – 2019 richten wij ons weer op communicatie maar zullen we ook
proberen samen met het team goed te letten op prioritering en balans, het school ontwikkel
plan zal daarvoor de leidraad zijn. Dit plan beschrijft alle acties die worden genomen om de
continue verbetering van de school te waarborgen. Er heeft een wisseling plaatsgevonden
in het voorzitter schap. Carola Dekker is nu voorzitter en Jordy Hof regulier lid. Ellen
Sneekes zal de rol van Secretaris op zich nemen. Liset Dekker is vertrekkend lid van de
personeelsgeleding en zal worden vervangen door Jose de Boer. Marjon Berkhout is
vertrekkend lid van de ouder geleding en zal worden vervangen door Ellen Sneekes. Wij
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bedanken Liset en Marjon voor hun inzet in de afgelopen jaren. Carola Dekker gaat haar
laatste jaar in binnen de MR. Hierbij willen we alvast vragen aan iedereen om na te denken
over deelname aan de MR een oproep zal later in het schooljaar volgen. Mocht u meer
informatie willen, u kunt altijd 1 van ons aanspreken.
Met de MR zullen we ons weer inzetten dat de Sint Joseph een sterke school blijft waar
kinderen met plezier naar toegaan!
De MR bedankt de ouders en het team voor alle input en ondersteuning in het afgelopen
schooljaar.

4. Het schoolplein door Shalina
Shalina geeft uitleg over de plannen voor het vernieuwen van het schoolplein. Ze geeft aan dat
er een werkgroep wordt opgezet waarin er samen met ouders wordt gekeken wat er zelf
gedaan kan worden bij de uitvoering van de plannen voor het schoolplein.
Hoeveel geld is er al? Er is rond de 30.000 euro om te besteden. Dit is lang niet genoeg voor de
plannen die gemaakt zijn. Het grootste probleem is het asfalt. Is het eronder schone grond?
Geen idee, dit moet onderzocht worden. Dit is nog niet gedaan.
School wordt begeleid door pleinplan.
Is school verantwoordelijk voor aanpassing van het plein? Ja. Dit is vaak de gemeente, maar in
dit geval niet.
Rosalien Beers en Annemarie Keesom, Mariska Jonker (OR) en Linda de Vries (OR) willen wel
in de werkgroep. Tom Bethem geeft aan niet zoveel tijd te hebben maar wil wel helpen met een
eerste aanzet. Marco Neeft en Niels Zuurbier willen wel bijstaan en meehelpen maar niet in de
werkgroep. Daarnaast nemen ook juf Shalina en juf José deel aan de werkgroep. Er is ook de
mogelijkheid om je later nog aan te melden voor de werkgroep. Je kunt je opgeven via school.
Juf Shalina plant op korte termijn een vergadering voor deze werkgroep.

5. Informatie van de bibliotheek
De bibliotheek promoot het belang van lezen en voorlezen.
Ook geven ze aan dat het belangrijk is dat vaders voorlezen.
Het is heel belangrijk om naar de bibliotheek te gaan en ze geven een demonstratie van de
vele mogelijkheden zijn voor het lenen.
De bibliotheek is onderdeel van 14 vestigingen en dat is één grote catalogus waaruit
gereserveerd kan worden.
PAUZE
6. Informatie in de klas
De avond wordt voortgezet in het klaslokaal van uw zoon/dochter, waar u
informatie krijgt van de leerkracht.
7. Afsluiting

