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Datum: 28-04-2015    

Voorzitter:  Robert Muts 

Notulist:  Robert Muts  

Aanwezig:  Astrid Boersen, Gert de Wit, Nithard Keijdener, Marcel van de Ploeg, 

Michiel Blankenvoorde. Manon van Druten, Berdine Kroezen (ivm 5 

gelijke dagen model) 

Afwezig: Bert de Boer (met kennisgeving) 

 

Notulen/Afspraken Actie 

1. Opening en vaststelling agenda 

Vergadering wordt geopend om 19.30 uur.  

Notulen vorige vergadering zijn goedgekeurd. 

Ingekomen stuk van een ouder over het pesten van zijn kind. Zowel Gert  

als Manon geven aan dat zij hiervan op de hoogte zijn en dat zij dit 

adequaat hebben opgepakt. Indien de school op de hoogte is dat een 

leerling wordt gepast, wordt dit meteen opgepakt.  

 

Robert 

 

Robert 

2. Schooltijden: 

Gert licht de laatste ontwikkelingen betreffende het 5 gelijke dagen model 

toe middels een power-point presentatie. Hierin worden ook de  

rekenmodellen besproken met betrekking tot de definitieve invoering van 

het 5 gelijke dagen model. 

MT geeft een positief advies. 

Leerkrachten geven een positief advies. 

Ouders geven een positief advies. 

MRo geeft een positief advies. 

Tijdens de vergadering is dan ook het besluit bekrachtigd dat de St. 

Josephschool over gaat op het 5 gelijke dagen model. De exacte invulling  

Zal worden besproken in de opgerichte werkgroep. 

 

Gert 

 

 

3. Begroting: 

Gert licht de begroting toe. De begroting is nog niet definitief.   

 

Gert 

4. Formatie: 

Gert licht het een en ander toe. De opzet zoals deze gepresenteerd is, is  

nog niet definitief.  

 

Gert 

 

5. Leerresultaten: 

Manon vertelt de MR over de huidige leerresultaten en licht hier het een  

en ander uit om dit gedetailleerder te bespreken. Zij geeft aan wat de  

school doet om de leerlingen nog beter te onderwijzen. 

 

Manon 

6. Info over identiteit en visie herijking: 

De school is in overleg met Ineke Struik (theoloog) over de invulling van 

geloof en identiteit op de st. Josephschool. Vanuit deze overleggen komt  

er een duidelijke visie en meerjarenplan betreffende de identiteit van de  

st. Josephschool. 

 

Gert 

7. Rondvraag: 

Robert verzoekt de directie om de MR te informeren als er 

informatieavonden zijn voor specifieke klassen. Afgesproken wordt dat de 

MR hierin geïnformeerd wordt. 

Extra vergaderingen: 

26 mei 

23 juni 

 

Robert 

 

 

Allen 
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