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9 november 2022 / 19:15 inloop, 19:30-21:00 uur / locatie: Blomstraat 
Aanwezig: Bas, Andrea, Claudia, Desirée, Christa, Ronald en Remon. 
Afwezig:  Yvette 
 
1. Vaststelling agenda en ingekomen stukken  

Vaststellen agenda 
 
Openstaande actiepunten 

1.1. MT informeert ouders over de vooruitzichten rondom de verbouwing. 
In elke nieuwsbrief geeft het MT een korte update over de verbouwing.  

1.2. Rooster van aftreden/ taakverdeling MR.  
-      Andrea is 18 januari 2023 voor het laatst als MR-lid. 
- Desirée: doet de notulen tijdens het verlof van Yvette. 
- De agenda van de GMR wordt elke MR-vergadering kort besproken. Wat 

staat erop? Waar willen we als MR iets over vinden? Claudia is 
contactpersoon tussen GMR en MR. 

- Communicatie vanuit de MR richting de ouders via de nieuwsbrief: Deze 
taak neemt voorlopig Ronald op zich. Daarna bij voorkeur één van de 
oudergeledingen. 

- Update vanuit de leerkrachten over speerpunten waar we in de school 
mee bezig zijn: bijvoorbeeld close reading, bewegend leren, nieuwe 
rekenmethode. Desirée geeft deze update voor locatie Fort en Christa voor 
de Blom. 

- Archiveren documenten MR: Christa 
1.3. Vacature oudergeleding. 

In de nieuwsbrieven van morgen komt een oproep voor nieuwe leden. (Zowel 
Blomstraat als de Nieuwe Jozef). We zijn opzoek naar twee nieuwe ouders. 

1.4. Overige ingekomen stukken. 
- 

 
 
 
 
 
 

Besluit: taakverdeling 
binnen MR opnieuw 
vastgesteld. 
 
 
 
 
 

2. Agendapunten   

2.1 Werkgroep rekenen: update nieuwe rekenmethode, locatie Fort 
Op dit moment proberen de groepen 6 en 7 een nieuwe rekenmethode uit. Komende 
week worden de bevindingen in de werkgroep besproken. Ook heeft het team een 
presentatie van de methode Wereld in getallen 5 kunnen bijwonen tijdens de lesvrije 
week (draagvlak creëren). Vanuit de werkgroep wordt deze maand een advies richting 
het MT gepresenteerd. 
 
2.2 Resultaten/bevindingen vragenlijsten ZIEN/VISION 
Alle groepen in het Fort hebben de vragenlijst van Zien ingevuld. In groep 5 t/m 8 
hebben ook alle kinderen de vragenlijsten beantwoord.  
Ook de Blom rond deze week het invullen van de vragenlijsten af. 
De bevindingen van de vragenlijsten worden de volgende vergadering gepresenteerd 
door het MT. 
 
2.3 Ontwikkelingen nieuwbouw, schooltijden gedurende de verbouwing 

Er wordt gesproken over het plaatsingsbeleid in Weesp. Er zijn weinig plekken in 
Weespersluis en het centrum in Weesp, dat maakt het erg lastig. Met de besturen 
van de bassischolen in Weesp is afgesproken dat wij de Blomstraat als dependance 
mogen gebruiken voor De Nieuwe Jozef en dat Weesperrijk ook met een groep 
gaat uitbreiden om de ontstane situatie te helpen oplossen.   

 
Advies werkgroep: nieuwe 
rekenmethode. 
 
 
 
 

 
Besluit: bevindingen 
vragenlijst Zien worden 
tijdens de volgende 
vergadering 
gepresenteerd. 
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Deze situatie blijft totdat er een andere oplossing is gevonden voor de instroom 
van nieuwe leerlingen. 
Leerlingen kunnen dus voor een schooljaar op de Blomstraat geplaatst worden. 
Overleg over het vervolg vindt verder plaats. O.a. aanstaande vrijdag met de 
wethouder Moorman. Streven is om noodlocaties te gaan neerzetten bij de school 
zodat de kinderen in de wijk naar school kunnen. 

 
Als de verbouwing bij Weesperrijk volgens planning blijft lopen, kunnen de groepen 5 
t/m 8 van de Nieuwe Jozef op 10 februari 2023 terecht op de locatie Papelaan. 
Het verzoek aan de MR is om de groepen 5 t/m 8 op woensdag 22 en donderdag 23 
februari vrij te geven om te verhuizen. Op vrijdag 24 februari zijn alle kinderen al vrij. 
 
Om het voor ouders haalbaar te maken om naar de verschillende locaties te rijden 
worden de schooltijden tijdens de verbouwing aangepast. Het voorstel is: 

- De Nieuwe Jozef, locatie Fort: de schooltijden blijven gelijk zoals nu. 
- De Nieuwe Jozef, locatie Papelaan: van 8.15 uur t/m 15.00 uur en op 

woensdag t/m 12.15 uur. 
- De Jozefschool, locatie Blomstaart: van 8.30 uur t/m 14.45 uur. Alle kleuters 

gaan ook op de vrijdagmiddag naar school. (was nu niet op de Blomstraat) 
 
Deze schooltijden en verhuisdagen worden tijdig met de betrokken BSO’s afgestemd. 
 
De planning is dat de verbouwing aan het eind van de zomervakantie klaar is, zodat we 
de laatste week van de zomervakantie weer terug kunnen verhuizen.  

 
2.4 Evaluatie jaarplan 
MR geeft akkoord. 
Eerdaags verschijnt ook het koersplan vanuit de ASKO. Dit kan als input worden 
gebruikt bij het formuleren van het nieuwe jaarplan. 
 
2.5 WVTTK 
Er wordt gesproken over de status van de inzet van de BSO.  
Kind en Co zit in het Fort. Kids Wereld zit in de Blom. Uni Kids zit in Weesperrijk.  BSO's 
kampen ook met personeelstekorten, dat maakt het extra lastig.  
 
De begroting voor 2023 is nog niet rond. Remon stuurt de begroting voor de volgende 
vergadering naar de MR-leden ter voorbereiding. 
 
Er is contact geweest met een ouder over het buitenspeelrooster. Naast de mail van de 
MR, heeft de directie het e.e.a. verder besproken met de betreffende ouder. 
 
De directie van de ASKO is weer compleet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Beslui: 22 en 23 februari 

2023 de groepen 5 t/m 8  

vrij ivm verhuisdag. 

 

 

 

 

 

Besluit: de MR is akkoord 

met de aangepaste  

schooltijden tijdens de 

verbouwing.  

 

 

 

Actie MT: afstemmen 

tijden en dagen met BSO 

rondom verbouwing. 

 

 

 

Besluit: akkoord evaluatie 

jaarplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actie Remon: begroting 

sturen naar MR ter 

voorbereiding voor de 

volgende vergadering 

 

 

 

 
3.  Agenda volgende vergadering: 18 januari, locatie Fort  

- Voorbereiden schoolplan 
- Gesprekkencyclus: kindgesprekken voeren 
- Update ontwikkelingen binnen de school (werkgroep rekenen/ close reading etc.) 
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- Voortgang verbouwing 
- Bevindingen Zien 
- Begroting 2023 

4.   Overige, rondvraag en afsluiting  

- Geen  

 


