Notulen MR-vergadering 19-10-2015
Aanwezige MR-leden: Annemarie van Bergen, Stella Platteschor, Liesbeth Postma
Georgette Poppelier, directeur.

1. Notulen v.v.
Inbedding van het plusgroepbeleid in het reguliere onderwijs: dit schooljaar zijn er 3
teamvergaderingen waarin het onderwijs aan begaafde kinderen aan bod komt.
Heeft Inez contact gezocht met Marieke? Georgette: Inez heeft contact gezocht met Marieke
en heeft dit kortgesloten met Carla ( administratie). Dit is verder nog niet geanalyseerd.
N.a.v. de vorige vergadering: Annemarie heeft contact gehad met de GMR, er is een
document verstuurd ( bestuursdocument) waarin de cao wordt uitgelegd.
Wat is de status van de Cao? Nog niet vastgesteld. Toch is de cao al in werking.
Gesprek over de onvrede op school. De bedoeling van de cao is vermindering van werkdruk.
Dit wordt niet zo beleefd door het team.
De Cao is doorvertaald op Josephniveau, in de GMR gekomen, besproken bij het
directeurenberaad. Er zijn infomomenten geweest voor medewerkers van Joseph.
Iemand van de bond uitnodigen? Goed idee. Ook iemand van het bestuursbureau en iemand
van de GMR?
Tevoren de vragen van het team verzamelen.
Liesbeth gaat de vakbond bellen en uitnodigen voor een woensdagmiddag.
Notulen vastgesteld.
2. MR-verkiezing voor de oudergeleding.
Annemarie heeft de 3 ouders gebeld en uitgenodigd om een stukje te schrijven waarin ze
zichzelf voorstellen. Iedere ouder mag een stem uitbrengen. Stembiljetten als bijlage van de
Nieuwsbrief. Gesloten stembus bij de trap bij de kleutergymzaal.
Stella vraagt aan Mohammed om een door met brievenbus te maken. Vrijdag 6 november:
Annemarie en Stella tellen om 13.15 uur de stemmen. Annemarie belt de kandidaten over de
uitslag.
Idee van Annemarie om meteen een reserve MR-lid te benoemen. Annemarie wil na dit
schooljaar stoppen met de MR. Een reserve lid benoemen is wel handig maar officieel mag
het misschien niet. Annemarie zoekt uit of dit mag.
Annemarie ontvangt de teksten van de kandidaten en maakt een voorzetje voor de
stembiljetten. Dit mailt ze naar Liesbeth. Liesbeth en Stella kijken ernaar. Donderdag gaat de
info + stembiljet mee met de Nieuwsbrief.
3. Jaarplan: ter informatie.

4. Peuterspeelzaal:
Het idee van een psz is besproken in het team.
Annemarie: het heeft veel pluspunten, het past in een brede ontwikkeling. In een brede
school is het het meest ideaal als alles onder 1 dak zit.
In het wijkcentrum is geen psz. Meer. Plaza is psz en kinderdagverblijf.
Combi maken met de Vuurtoren de ruimte die nu verhuurd wordt aan de bso-tso?
Peuters-kleuters samen spelen? Wat zijn de praktische kanten?
Wat heeft het kind hieraan?
Je krijgt dan wel de kinderen op de Driemaster die naar de psz gaan maar niet de kinderen
die naar een kinderdagverblijf gaan.

Meerwaarde is de vertrouwdheid en doorlopende leerlijnen. Wel praktische haken en ogen.
In het strategisch beleidsplan staat dat alle Josephscholen de komende 4 jaar werken aan
samenwerking met ketenpartners. (o.a. voorschoolse opvang).
Landelijke trend is om de voorschoolse opvang te intensiveren.
Om hoeveel kinderen gaat het eigenlijk? Hoe is de instroom? Gaan kinderen it de wijk naar
een andere psz?
Behoeftepeiling houden onder ouders. Ook vragen of er een voorkeur is voor organisatie (
Kion of een kleinere organisatie).
Stella bepleit dat kinderen moeten kunnen spelen, niet allen maar op leren gericht.
Binnenkort is er overleg met Kion en het bestuur. Deze weg is dus al ingeslagen.
Georgette gaat ook de Vuurtoren benaderen en vragen naar de mogelijkheden.

5. Regelement voor de MR van Joseph:
Er zijn aanpassingen geformuleerd. Deze moeten worden gelezen en er wordt om
instemming van de MR gevraagd.
Annemarie en Liesbeth lezen de stukken en ondertekenen, indien instemming wordt
gegeven. Vóór 1 november versturen naar het Bestuursbureau. (Liesbeth).

