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Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Directeur: Gert de Wit
Tel.: 033-2571205
E-mail: kbs.st.joseph@kpoa.nl
Internet: www.kbs-st-joseph.nl

02-03-2016
Bert de Boer
Robert Muts
Bert de Boer, Astrid Boersen, Gert de Wit, Michiel Blankenvoorde,
Robert Muts, Nithard Keijdener, Manon van Druten
Marijn Klapwijk (met kennisgeving)

Notulen/Afspraken
Actie
Opening en vaststelling agenda
Vergadering wordt geopend om 20.00 uur.
Bert
Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd.
Personele zaken
Gert ligt de situatie rondom de het personeel toe. Op dit moment heeft de
Gert
School veel last van ziektes (kort- en langdurig). Doordat de invalpoule reeds
volledig was ingepland was de school genoodzaakt om klassen naar huis te
sturen. Dit is geen wenselijke situatie maar en waren geen andere
alternatieven.
Overplaatsingsbeleid
Iedere school van de KPOA heeft een overplaatsingsbeleid moeten
Gert
opstellen. De St. Josephschool moet dit nog doen. Gert vraagt een 3-tal
voorbeelden op bij scholen welke reeds met het overplaatsingsbeleid te maken
hebben gehad. Voorlopig is het nog niet aan de orde voor onze school.
Begroting
Gert ligt de laatste wijzigingen van de begrotingen toe. De begroting ziet
Gert
er goed uit. Ook de meerjaren begroting ziet er positief uit.
Analyse Cito tussenmeting
Manon neemt de MR mee in een power point presentatie. Hierin komen de
Manon
aandachtspunten en de successen naar voren. Vooral de aanpassingen in
het leeraanbod in de huidige groepen 7 hebben tot positieve resultaten geleid.
School ondersteuningsplan
Dit punt is verzet naar de volgende vergadering.
Gert
Malawieproject
Gert, Astrid en Nithard vertellen de verhalen wat de leerlingen
Gert
ondernemen voor het Malawieproject. Het is mooi om te zien hoe
inventief de leerlingen zijn.
Wvttk
Er is gesproken over de belasting van de leerkrachten met betrekking tot
Allen
de normuren voor ondersteuningstaken. De belasting wordt verder onderzocht
en de volgende vergadering besproken.
Rondvraag
Op Astrid haar verzoek is de laatste vergadering verplaatst naar 08-06-2016. Astrid
De volgende vergadering is op 11-05-2016.
In groep 7 zijn de oudergesprekken met kinderen gehouden. Robert geeft
aan dat dit erg laat was aangegeven. De volgende keer zullen ouders eerder Robert
op de hoogte van deze mogelijkheid worden gesteld. Astrid geeft aan dat het
goed bevallen is.
Robert geeft aan de MR moet nadenken over nieuw MR-Lid daar dit het
Robert
laatste jaar van Robert is.
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