Verslag MR Basisschool St. Jozef
Datum: 13-5-2019
Aanwezig; Maria Gubbels, Marjon Wolters, Anneke Pellemans en John Verstappen
1. Opening
John en Anneke zullen beurtelings notuleren. Vandaag is John aan de beurt.
Er zijn geen extra agendapunten
2. Notulen vorige vergadering en actielijst
- Geen tekstuele opmerkingen
- Inhoudelijk:
o Werkverdelingsplan komt volgende vergadering.
o Anneke is nog niet naar de training geweest. Deze is niet doorgegaan vanwege
te weinig aanmeldingen. Is wel al betaald. Er wordt rechtstreeks met Anneke
gecommuniceerd over een nieuwe datum.
o PR: Anneke wil dit oppakken. Erna is geen contactpersoon, zij heeft enkel taken
m.b.t. de PR/communicatie voor Eduqaat. PR voor St. Jozelf kan beter met Linda
opgepakt worden. Bijvoorbeeld richten op bewoners bungalowpark. Anneke
spreekt Linda aan. Het onderwerp PR sluit ook aan bij de bespreking in de laaste
GMR.
o Rondvraag: rioollucht bij WC’s. Schoonmakers gaan wekelijks de putjes
doorspoelen. Maria doet navraag over schoonmaak / vervangen poetsmiddelen
(actie)
o Rondvraag: niet praten tijdens overblijven. Dit was een test bij het zoeken naar
meer rust tijdens overblijven. Er wordt gezocht naar een tussenweg.
- Notulen definitief maken. Marion maakt notulen definitief en laat ze op de site plaatsen
via Erna Claes en naar OR. (actie)
- Actielijst:
o Gedragsprotocol staat vandaag op de agenda (13 mei)
o RIE ligt nog bij GMR
o Klachtenregeling is afgehandeld
o Vergaderdata: 13 mei in plaats van 18 maart, volgende keer is 12 juni

3. Mededelingen en ingekomen post
- Vakblad doorgestuurd: Maria blijft dit doorsturen, nu zijn er geen vragen hierover.
- Verder geen post.
4. Gedragsprotocol en code (instemming)
Toelichting Maria: eerdere opmerkingen zijn verwerkt. Het is nog een concept want het is nog
niet binnen het team afgehandeld.
Besluit: MR stemt in met het document zoals dat er nu ligt.
5. TSO: tussenschoolse opvang
- Stukken worden eerst aangepast en dan pas behandeld in de MR.
- Advies MR: pas het aan aan deze tijd. Ook aan protocollen die nu gelden.
- Toevoegen: wat te doen bij wanbetalers,
- Verhoging bijdrage aan TSO had goedgekeurd moeten worden door MR.
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Kascontrole vind nu niet plaats. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. Gaat
MT over nadenken.

6. Info vanuit GMR
John zal volgende keer terugkoppeling geven (actie)
Agenda laatste 2 GMR vergaderingen:
- Definitieve klachtenregeling (afgehandeld in GMR, instemming)
- Definitieve notulen
- AVG komt terug op de agenda, toelichting door betrokken medewerkers
- Vakantierooster (GMR heeft ingestemd)
- Koersplan: is besproken met directieteam. Folder van gemaakt. Wordt vertaald naar elke
school. Dit was ook de basis van de Eduqaat-dag.
- Verbouwing bestuurskantoor
- Personeelsbeleid.
- Bestuurder Frank Kuppers, 1 jaar, terugblik op hoe het gaat
- Treasury commissie, nieuw lid vanuit GMR
- Teruggang aantal leerlingen. Komt volgende keer op de agenda
- Cijfers ziekteverzuim, gaat steeds beter Eduqaatbreed
- Contactpersoon klachtenregeling
- Training meldcode kindermishandeling/ huiselijk geweld. Er is geen contactpersoon
Meldcode op locatie bij St Jozef. Medewerkers kunnen met vragen en acties terecht bij
andere scholen. Dichtstbijzijnde is op Moesel. Anneke meld ter informatie dat op 21 mei
iemand van Opvang Nieuwe stijl de BSO De Parle en Inieminie bijpraten over de
meldcode.
- Kwaliteitsaanpak Eduqaat. 4 jaarlijkse cyclus van Koersplan, Scholenplan (MR),
Meerjarenplan (MR), Jaarplan (MR).
7. Algemene gang van zaken op school
- Nieuwe spellingmethode Keuze is gevallen op methode Staal
- Leerlingtevredenheidsenquete, is uitgevoerd, wordt nu geanalyseerd door Maria
- Klankbordgroep (3 ouders) is samengekomen: hoe bevalt het nieuwe concept, komst
van Linda als nieuwe directeur, etc
- Vormsel op 5 april
- Komende vrijdag Weerter scholentoernooi
- 24 mei muziekavond met Harmonie
- 29 mei praktisch verkeersexamen, iedereen is al geslaagd voor het theorie-examen
- Staking op 15 maart en er komt een nieuwe staking op 29 mei. Nog niet bekend wie er
staakt
- 4 juni schoolreis. Kleintjes naar Belgie en bovenbouw naar Valdeludo
- 9 juni Communie
- Fitweek van 17 tot 21 juni
- 24 juni schoolverlatersdagen
- Ouderportaal: app voor informatie voor ouders. Dit jaar gaan de medewerkers hier mee
trainen. Volgend schooljaar wordt hiermee gestart.
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8. Rondvraag en volgend overleg
John: er zijn minder leerlingen, wat zijn de gevolgen, komt terug in het Werkverdelingsplan? Dat
er iets minder kinderen zijn dan de afgelopen jaren wil de school combineren met de nieuwe
ontwikkelingen op school. Volgend jaar wil de school werken chromebooks (is nog een wens) in
plaats van tablets voor snapit (maar ook voor word, etc). Aandacht voor positieve boodschap
van deze ontwikkeling.
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Actielijst
Onderwerp

Actie

Eigenaar

Deadline

13-5-2019

Rioollucht WC’s

MG

12 juni

17-1-2017

RIE

13-5-2019

Agenda en
notulen
doorsturen naar
Erna Claes en
OR

Navraag over schoonmaak /
vervangen poetsmiddelen
RIE is uitgezet. Locatieplan wordt
nog opgesteld.
Degene die de notulen opgesteld
heeft stuurt deze na vaststelling
door naar E. Claes.
Agenda doorsturen
e.claes@bs-st-jozef.nl
En naar Inge Huijerjans ivm OR
Navraag over schoonmaak /
vervangen poetsmiddelen
Terugkoppeling uit GMR

13-5-2019

Rioollucht WC’s

13-5-2019

GMR

Besluitenlijst 2018-2019:
Datum
Onderwerp
13-5-2019
Instemming Gedragsprotocol
3-9-2018
Instemming aanstelling
locatiedirecteur
6-11-2018
Schoolgids
6-11-2018
Kwaliteitsrapportage
29-1-2018
Activiteitenplan

LK/MG
allen

doorlopend

MG
Allen
MG

12 juni

JV

doorlopend

Besluit
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord
Akkoord

Vergaderdata 2018-2019
12 juni 2019 om 19.30 uur
Vragen en/of opmerkingen kunt u stellen aan de leden van de MR:
Namens de ouders: Anneke Pellemens (annekekofman@yahoo.com) en John Verstappen
(john_verstappen@hotmail.com) Namens het personeel van de school: Maria Gubbels en
Marjon Brüll

Naam

Start in schooljaar

Maria Gubbels
Marjon Brüll
Anneke Pellemans
John Verstappen

2012 / 2013
2016 / 2017
2018 / 2019
2018 / 2019

