Medezeggenschapsraad
20 juni 2022 / 17:00-18:30 uur / locatie: Blomstraat / aansluitend diner
Aanwezig: Bas, Claudia, Marijne, Yvette, Cindy, Desiree, Ronald en Remon
Afwezig: Andrea
1. Vaststelling agenda en ingekomen stukken
Vaststellen agenda
1.

Openstaande actiepunten
1.1. Enquête kleuterbouw, door Remon
Wegens omstandigheden er momenteel geen gebruik maken van het
programma waarin de enquête gemaakt zou worden. Er wordt gewerkt aan
een oplossing.
Het is de bedoeling dat de enquête voor de kleuterbouw voor de
zomervakantie wordt ingevuld. De resultaten worden daarna geïnventariseerd
en besproken in de eerstvolgende MR vergadering. Bij een meerderheid (75%)
van de stemmen wordt besloten de schooltijd daadwerkelijk aan te passen.

Actie: Remon zet enquête in
de kleuterbouw uit voor start
zomervakantie.

1.2. Overige ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
2. Agendapunten
2.1 Evaluatie speerpunten 2018-2022
Onderstaande speerpunten komen uit het plan 2018-2022:
1. De financiële situatie van de school en de ASKO als bestuur. (Jaarbegroting, verdeling
van beschikbare gelden/formatie, financiële situatie op lange(re) termijn.)
2. De kwaliteit van het onderwijs. (nieuwe ontwikkelingen en methodes, digitale
middelen, aansluiting op vervolgonderwijs, meer begaafdheid en zorg.)
3. De sociale ontwikkeling en veiligheid. (Hartkwaliteiten, het welzijn van de kinderen
en groepsdynamiek.)
4. De uitwisseling van informatie tussen schoolteam en MR.
5. Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. (Als MR ook zichtbaar zijn.)
Ouders betrekken via nieuwsbrief bij gespreksonderwerpen.
6. De toekomst van de Jozefschool naast de komst van de nieuwe school in
Weespersluis.
Bovenstaande speerpunten zullen terugkeren op de jaaragenda komend schooljaar,
waarbij de speerpunten worden meegenomen in de agenda van de MR en in de
jaarkalender van beide locaties, zodat het team nog meer betrokken wordt bij de
inhoud van de vergaderingen.
Ook is het streven om komend schooljaar middels de nieuwsbrief ouders te informeren
over zaken die zijn besproken in de MR vergaderingen. Er wordt nog nagedacht over de
vorm hoe wij ook ouders kunnen betrekken bij het leveren van input voor de
vergaderingen.

Actie: Yvette maakt een
jaaroverzicht met de
speerpunten/agendapunten
voor komend schooljaar en
deelt deze met de MR leden.
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2.2 Oudertevredenheidsenquête
De resultaten van de oudertevredenheidsenquête zijn in de vorige vergadering
besproken. Vandaag is er kort stil gestaan bij de antwoorden op de open vragen.
Een aantal terugkerende onderwerpen zijn:
* Het is afhankelijk voor welke groep/ leerkracht je het invult, wanneer je meerdere
kinderen op school of op de twee locaties hebt zitten.
* Er zijn meningsverschillen over de opmaak/inhoud van het portfolio.
Komend schooljaar wordt deze feedback meegenomen in het stapsgewijs digitaliseren
van ons portfolio.
* Een aantal ouders heeft aangeven dat zij meer betrokken hadden willen zijn bij de
beslissing van het schoolgebouw Jozefschool/ overstap naar De Nieuwe Jozef.
* Er wordt meermaals aangegeven dat de kinderen van De Nieuwe Jozef veel moe zijn.
Middels een vervolg enquête in de kleuterbouw wordt onderzocht of er behoefte is
voor het aanpassen van de schooltijden.
De uitslag wordt volgende week woensdag op de lesvrije dag besproken met de
collega’s van de Jozefschool. Daarna volgt er een samenvatting van de uitslagen voor
ouders middels de nieuwsbrief.
2.3 Samenstelling MR
Vandaag hebben wij afscheid genomen van Cindy (leerkrachtengeleding namens de
Blomstraat) en Marijne (voorzitster). Voor het versterken van onze MR zijn wij op zoek
naar een ouder de locatie Blomstraat en een leerkracht om onze MR te versterken.
Voor ouders zal deze oproep in de nieuwsbrief geplaatst worden. Voor leerkrachten is
deze oproep inmiddels intern gedeeld.
2.4 Vastleggen vergadermomenten 2022-2023
Er is afgesproken dat de vergaderingen komend schooljaar zullen plaatsvinden op de
woensdagavond i.p.v. de maandagavond. Inloop 19.15 en start 19.30 uur blijft staan.

3. Agenda volgende vergadering:
- Taakverdeling MR leden per nieuw schooljaar
- Speerpunten jaaroverzicht
- Status werving nieuwe MR leden
- Evaluatie jaarplan
4. Overige, rondvraag en afsluiting

Actie: Yvette maakt voorstel
vergadermomenten en stemt
deze daarna af met MR
leden.

