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Datum: 08-12-2015    

Voorzitter:  Bert de Boer 

Notulist:  Robert Muts  

Aanwezig:  Bert de Boer, Astrid Boersen, Gert de Wit, Michiel Blankenvoorde, 

Robert Muts 

Afwezig: Marijn Klapwijk, Nithard Keijdener 

 

Notulen/Afspraken Actie 

1. Opening en vaststelling agenda 

Vergadering wordt geopend om 20.00 uur.  

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.  

 

Bert 

 

2. begroting 

Bert bespreekt de begroting met de MR. De vragen welke aan Gert worden 

gesteld worden duidelijk uitgelegd. 

 

Gert 

 

3. Schooltijden 

Dit wordt regelmatig besproken in de dibera. Dit komt voornamelijk door  

de pauze eisen zoals deze staan vermeld in de cao. 

 

Gert 

4. Reflectie ouderavonden  

De ouderavonden worden goed bezocht. Daarnaast wordt er na gedacht  

Over een andere invulling van de ouderavonden. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan de gesprekscyclus en de invulling hiervan. Gert komt hier later in het 

jaar op terug.  

 

Gert 

 

 

5. Schoolplan 

Het schoolplan wordt opnieuw bekeken. Voor de kerst is het definitieve 

schoolplan gereed. Gert zal deze voorleggen aan de MR. Gert heeft dit 

gedaan en de MR heeft haar akkoord hierop gegeven. 

 

Gert 

6. Visie 

De visie zoals de St. Josephschool voor ogen heeft zijn gedeeld in de MR 

vergadering. Dit zal verder uitgewerkt en gedocumenteerd worden. 

 

Gert 

7. Sint en Kerst 

Binnen de MR hebben we de Sinterklaasviering besproken. Tevens hebben 

we het over de kerstviering gehad.. 

 

Gert 

8. Prognose Cito toets \ entreetoets 

Gert heeft aangegeven dat de entreetoets van de huidige groep 8 goed is 

gemaakt. Normaliter strookt de uitkomst van de Citotoests met de 

entreetoets. Grote afwijkingen hierin worden binnen de school besproken. 

 

Gert 

9. Wvttk 

Bert geeft aan dat er kortgeleden weer een kind uit het klimtoestel is 

gevallen. Gert geeft aan dat het klimrek voldoet aan de geldende normen 

en dat ongelukken met zoveel kinderen niet uit te sluiten is. 

Gert maakt een opzet van vergaderdata voor 2016. 

 

Gert 

 

 

Gert 
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