Aanvang
Locatie

: 20.00 uur, 20.30 uur met Beryl en Edwin
: online

Notulen MR vergadering 2 februari
Online aanwezig: Sandra Wijnveen, Wander Tiggeloven, Ferdy Groot Nibbelink, Sandra te
Brake, Beryl Grob, Edwin te Winkel en Ellen Eshuis
Afwezig: Nadie te Hofsté (ivm zwangerschapsverlof)

1. Opening van de vergadering:+ opening + vaststellen agenda
-hierdoor mogelijkheid om wat flexibeler te gaan.
- punt 8 besteding ouderbijdrage, vervallen voor vandaag, verzetten naar mei/juni.
-Website school AVG kan er ook af, niet meer van toepassing.
2. Notulen d.d. 15-12-2020
Verkeersituatie: nietjes komen als het goed is in week 8.
Auditrapport: toegevoegd in de mr map.
Agenda: moeten we week van te voren vaststellen en dan zet Beryl het op de website.
3. Mededelingen: geen
4. Ingekomen stukken:
Via mail geattendeerd op het feit dat we ons kunnen inschrijven op verschillende
nieuwsbrieven voor mr. Ingeschreven voor vakbond cnv
5. Ouderbetrokkenheid:
Geen nieuwe mededelingen.
6. Communicatie
Auditrapport: ziet er positief uit
WO: moeten we voor onszelf nog beleid opmaken en borgen.
7. Krimp
Prognoses voor leerlingen aantallen zijn goed. Zou fijn zijn als er nog wat aanmeldingen
komen dit jaar. Beryl gaat een scholing volgen over positionering van de school.
Open dag: advertentie in de krant. Edwin vraagt naar de digitale rondleiding: tot nu toe nog
niet gedaan.
Website: button rondleiding even duidelijk op de site zetten (gaat Beryl doen).
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8. Vakantierooster
Beryl: studiedagen gelijk houden (evenredig over de verschillende dagen verdeeld). zoals we
dit nu ook doen. Eventueel kijken of een verlengde mei vakantie mogelijk is. Kijken ook naar
GKC…. Wordt vervolgd.
9. Evaluatie typles
Ze zijn nu online verder gegaan. Voor de rest is het nog te kort om er wat van te zeggen.
Kosten: 285,- voorstel is gedaan om dit eventueel in termijnen te betalen. Daarnaast zijn er
via de gemeente ook mogelijkheden voor ouders die dit niet kunnen betalen.
10. Verkeerssituatie
Borden voor schoolzone: zouden we kunnen aanvragen. Maar we wachten even de situatie
af, totdat alles klaar is. Dan kijken we of de situatie veilig is of dat er nog wat moet
veranderen.
11. Corona
22 februari wordt een gewone lesdag, nieuwe datum van studiedag nog niet bekend.
Lestijden vanaf maandag 8 februari: Alle leerlingen kunnen om 8.15 uur weer op school
komen. Groep 1 t/m 4 aan de voorkant, groep 5 t/m 8 via de jeugdkerkstraat.
12. Gezonde school
Nu geen prioriteit, maar wel goed om dit een keer op te pakken. Belangrijk dat er draagvlak
is/wordt gecreerd. Daarnaast ook dat er beleid komt. Beryl heeft al contact gehad met
Dorien Beskers van de Vlier. Na corona gaan ze hier verder over praten.
13. Rondvraag
Ferdy: Zijn er veel kinderen op de Jozefschool die gebruiken maken van de noodopvang en in
hoeverre is dit door het beroep van ouders of kwetsbare groep. En wat is de verwachting
m.b.t. evt. leerachterstanden?
Wij hebben 50/50 noodopvang en kwetsbare gezinnen. Voor de rest wachten we af hoe de
leerlingen op school komen. Het is voor ons heel lastig dit nu al in te schatten. We wachten
tot ze op school zijn en gaan dan toetsen en onze lesstof op aanpassen.
Edwin: kunnen we niet de voorjaarsvakantie naar voren halen?
Dat is wat lastig sommige gezinnen hebben misschien wel wat gepland.
Beryl: eventueel toch een week langer dicht? Dat is nu nog onzeker, woensdag is er overleg
over een protocol etc. aan het eind van de week hebben we uitsluitsel.. deze week veel
contact houden.
Enquête: peiling thuis/onderwijs: nu al redelijk wat respons, als alles binnen is geeft. Beryl de
resultaten door.
Enquête oudertevredenheid kan niet in een andere taal.
Sandra Wijnveen: is het akkoord dat ik niet reageer als iets last minute moet. Prima,
iedereen doet wat hij kan.
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14. GMR
Statuten controle moet nog.. jaarbegroting loopt nog. Nieuwe bestuurder is bekend, begint
per 1 mei. Nieuwe leerkracht weer in de GMR dus we zijn weer compleet. Verder geen
bijzonderheden.
15. Sluiting
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