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13 oktober 2021 / 19:30 – 21:30 uur 
Aanwezig: Andrea, Claudia, Desirée, Cindy, Ronald, Remon en Yvette 
Afwezig:  Marijne 
 

1. Vaststelling agenda en ingekomen stukken  

Vaststellen agenda 
 

1. Openstaande actiepunten 
1.1. Evaluatie afgelopen jaar / enquête 

De WMK lijst voor De Nieuwe Jozef wordt besproken. 
Remon bekijkt komende periode welke vragenlijst het beste aansluit bij wat 
we willen bereiken met de enquête. De volgende vergadering, 22 
november,  bespreken we afname mogelijkheden. Omstreeks februari ’22 
wordt de enquête met ouders gedeeld. 
 

1.2. Foto’s MR leden  
Schuift door naar 22 november i.v.m. afwezigheid Marijne. 
 

1.3. Wetsvoorstel tot wijziging MR op scholen 
Schuift door naar 22 november; in afwachting van reactie GMR. 
 

1.4. Overige ingekomen stukken 
Zie agendapunten 2.1 en 2.2. 
 

 
 
 
Actiepunt: 
Remon bekijkt de 
mogelijkheden voor de 
enquête.  

1 Agendapunten   

 
2.1 Schoolgids 

De scholengidsen voor beide locaties zijn gedeeld. Ieder heeft voor zich de 
inhoud bestudeerd. Er dient in de schoolgids van De Nieuwe Jozef een kleine 
aanpassing gemaakt te worden in vernoeming naar De Nieuwe Jozef in plaats 
van de Jozefschool. Beide scholengidsen zijn compleet qua 
informatieverstrekking. 
 

2.2 SOP 
Dit document wordt elk jaar herzien en zo nodig herschreven.  
Wanneer we overstappen op het samenwerkingsverband Amsterdam, zal het 
SOP ook aangepast moeten worden. Zie ook agendapunt 2.4.   
 

2.3 Verbouwing De Nieuwe Jozef 
De plannen voor de aanbouw zijn besproken. We zijn momenteel in afwachting 
wanneer en hoe deze plannen worden uitgevoerd. Richtlijn start verbouwing is 
augustus 2022. De verbouwing zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen. 
 

2.4 Samenwerkingsverband 
Unita is het samenwerkingsverband van het Gooi. 
Onderliggende vraag of wij bij Amsterdam of het Gooi behoren. 
Welke voor- en nadelen zijn er om bij Amsterdam te horen? 
Dit wordt momenteel voor ons uitgezocht. 
 

 
Besluitvorming: de 
schoolgidsen zijn akkoord 
bevonden. 
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2.5 Speerpunt jaaragenda: Evaluatie jaarplannen en jaarverslag  

Op maandag 25 oktober worden de huidige kaders met de collega’s van beide 
locaties besproken in de werkgroepen. Er worden tevens nieuwe tijdpaden 
uitgezet voor dit schooljaar, waarbij gekeken wordt in hoeverre er overlap is in 
de diverse werkgroepen van beide scholen. 
In verband met de Corona maatregelen in het afgelopen schooljaar volgt er 
geen evaluatie op de jaarplannen van 2019-2020 en 2020-2021. Er heeft intern  
een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden op 7 december 2020. Deze 
terugkoppeling is gedeeld in de MR vergadering van 13 januari 2021. 
 
Naar aanleiding van de nieuwe tijdpaden volgt er in oktober 2022 een evaluatie 
op de jaarplannen middels een jaarverslag. Tevens worden er volgend 
schooljaar een nieuw schoolplan opgesteld voor de opvolgende schooljaren. 

 
2.6 WVTTK 

Locatie Blomstraat 
Er is nog geen duidelijkheid over deze locatie. Streven is voor de kerstvakantie 
duidelijkheid te scheppen. 
 
Plaatsingsbeleid 
In november volgt het laatste plaatsingsmoment volgens het oude regelement. 
Volgend jaar starten we aldus regelement gemeente Amsterdam. Dit betekent 
dat ouders vier voorkeursscholen opgeven. Er wordt op basis van afstand 
(postcodegebied) geplaatst.  
Zie document ‘toelatingsbeleid Weesp’ november 2020. 
 
Financiën 
Remon is bezig met subsidieaanvraag bij de gemeente Amsterdam.  
Denk bijvoorbeeld aan subsidies voor verlengde leertijd, cultuur, 
kansengelijkheid, moestuinen enzovoorts. 23 maart vindt de overgang plaats 
van gemeente Weesp naar gemeente Amsterdam. 
Financiën gemeente Amsterdam gaan per schooljaar. Voor Weesp gaat dit per 
kalenderjaar. 
 
NPO gelden  
Er zijn extra gelden voor de gemeente Weesp uitgereikt.  
Op 3 november komen de directieleden van de scholen in Weesp bij elkaar om 
met elkaar te bespreken waar dit geld aan besteed gaat worden. 
 
Telling 
Per 1 oktober telt de Blomstraat 155 leerlingen en hebben wij 255 leerlingen 
op De Nieuwe Jozef. 
 

3 Agenda volgende vergadering: 22 november ‘21  

- Speerpunt jaaragenda: professionalisering 
- Enquête tevredenheid onder ouders 
- Foto’s MR leden maken 
- Terugkoppeling Wetsvoorstel tot wijziging MR op scholen 
- Onder voorbehoud de financiën  
- Status verbouwing 
- Taakverdeling MR leden 
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4 Overige, rondvraag en afsluiting  

Claudia: verkeerssituatie rondom de school: éénrichtingsweg, parkeren op de stoep. 
 

 

 


