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16 juni 2021 
Aanwezig: Marijne, Claudia, Maaike, Cindy, Yvette en Remon 
Afwezig: Bas en Andrea 
 

1. Vaststelling agenda, notulen en ingekomen stukken  

Vaststellen agenda 
1. Openstaande actiepunten 

1.1. Terugkoppeling communicatie: gebruik OneNote/Teams (test) 
OneNote is geen optie, omdat dit niet handig in gebruik is. 
Teams lijkt handig in gebruik. Er wordt door de oudergeleding gekeken of 
er gewisseld kan worden tussen werk- en privé account. 
 

1.2. Terugkoppeling publicatie notulen schoolwebsites 
De notulen zijn vanaf maart in PDF vorm te lezen op de schoolwebsites. 
 

1.3. Terugkoppeling aanvraag Parro locatie Blomstraat. 
Er is met het team besloten om Parro één jaar uit te proberen op de 
Blomstraat. Het huidige communicatieplan van de Fort diemerdamstraat 
wordt aangepast en doorgevoerd voor de Blomstraat. 

 
1.4 Overige ingekomen stukken 

Geen overige ingekomen stukken. 
 

1.5 Notulen vergadering 17-05-2021 is besproken en goedgekeurd. 
 

 
 
Actiepunt: Marijne en 
Claudia kijken of zij kunnen 
wisselen tussen werk- en 
privé account. 

2 Agendapunten   

 
2.1 Formatie (continuïteit) 

De formatie is besproken en goedgekeurd door de MR. 
De formatie wordt a.s. vrijdag met ouders gedeeld via de nieuwsbrief. 
 

2.2 Achterstandsgelden: NPO 
Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel en ontwikkeling van het 
onderwijs tijdens en na corona. Aankomend jaar is er €700,- beschikbaar per 
leerling. Het 2e jaar is dit €500,- per leerling.  
In het NPO voor de Jozefschool en De Nieuwe Jozef staat globaal beschreven 
welke interventies er plaatsvinden in het 1e jaar van deze gelden. Vanuit 
diverse werkgroepen worden er plannen gemaakt om deze interventies 
passend te maken voor beide locaties. 
 
 

2.3 Werkverdelingsplan 
Werkverdelingsplannen voor de Jozefschool en De Nieuwe Jozef zijn 
besproken. Verdeling lesuren en taakuren De Nieuwe Jozef nog onduidelijk. 
Deze worden a.s. maandag door Remon toegelicht op de studiedag. 
Door de wisselingen van (nieuwe) leerkrachten en zij-instromers blijven we op 
beide locaties alert op de in te vullen taakuren voor een evenredige verdeling. 
 
 

 
Besluitvorming: de formatie 
is goedgekeurd. 
 
 
 
Besluitvorming: toestemming 
voor NPO plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluitvorming: toestemming 
personeelsgeleding voor 
werkverdelingsplan. 
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2.4 SOP 

Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het 
schoolondersteuningsprofiel (SOP). In dit document legt het schoolbestuur 
vast welke ondersteuning de school kan bieden. 
Het SOP voor De Nieuwe Jozef is besproken en goedgekeurd. 
 

2.5 OPLIS (opleiden in de school in samenwerking met HVA) 
Geaccrediteerd voor beide locaties om studenten te begeleiden. 
Komend schooljaar wordt er gestart met drie studenten. 
 

2.6 Leegstand gebouw Blomstraat 
Leegstand gebouw aan de Blomstraat is besproken.  
 

2.7 Update werkgroepen 
2.7.1 Blomstraat: planning ‘20-’21 / hoe staan we er voor? 
2.7.2 Fort Diemerdamstraat: hoe zijn de werkgroepen momenteel 
vormgegeven? 
2.7.3 Beide locaties: hoe ziet de planning voor ’21-’22 
 
2.7.1 t/m 2.7.3 
De kaders staan in de jaarplanning, vormgeving wordt volgend jaar uitgezet 
door de verschillende werkgroepen. Een aantal werkgroepen zullen 
samenvoegen om kennis en ervaringen uit te wisselen.  
 

        2.8    Evaluatie afgelopen jaar / enquête? 
Oktober enquête voor beide locaties. 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheid of er voor de Fort Diemerdamstraat 
eerder een enquête afgenomen kan worden i.v.m. communicatie. 
 

2.8 Ouderraad Nieuwe Jozefschool 
Volgend schooljaar zes ouders in de OR. De vrijwillige ouderbijdrage van De 
Nieuwe Jozef bedraagt €75,-  
 
 

Besluitvorming: SOP 
besproken en akkoord 
bevonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actiepunt: Remon bekijkt de 
mogelijkheden voor een 
enquête. 
 
 
Besluitvorming: 
Ouderbijdrage is akkoord 
bevonden. 

3 Agenda volgende vergadering:   

- Speerpunten vastleggen in onze jaaragenda. 
 

 
 

 

4 Overige, rondvraag en afsluiting  

- BSO start na de zomervakantie op De Nieuwe Jozef. 
- Volgende vergadering: maandag 6 september 19:30 uur – 21:30 uur op locatie 

Fort Diemerdamstraat. 
- Woensdag 15 september uiteten 19:00 – 22:00 uur  

(Maaike neemt afscheid van de MR) 
 
Volgende vergadering worden er individuele foto’s gemaakt. 

 
 
 
Marijne reserveert. 

 


