
Notulen MR-vergadering       Datum: 17 mei 2021 

Aanwezigen: Aster/Rien/Rolf/Ruben/Tim/Lisette/Liesbeth/Kim 
Afwezig met afmelding: Cyrilla en Joyce   
 
Opening 

Rien heet iedereen van harte welkom.  

Mededelingen 

Mededelingen team: 
Karin gaat het lesgeven weer opbouwen. 
Jacqy/Nina/Dagmar/Dominique afwezig ivm gezondheid. 
 
Post 

n.v.t. 

Notulen 

Notulen van… 
MR: akkoord 
OR : - 
GMR: - 
MOT: akkoord 
 
 
Directie/MR overleg 

- Ventilatie 
Een bedrijf gaat offerte opmaken ter verbetering van de ventilatie. 

- René werkt tot de zomervakantie 4 uur per week extra om Nationaal Programma Onderwijs 
op te stellen (zie volgend punt). 

- Volgend schooljaar gaan we starten met de methode Blink (zaakvakken en techniek). 
Femke gaat haar programma beeldende vorming hier ook in verwerken. 

- Iedere leerkracht heeft een doos met sneltesten ontvangen.  
- RI&E plan van aanpak gaat Antoine met Tim bespreken. 
- Vragen vanuit team over rapporten en cito’s worden besproken in zorgteam en terug 

gekoppeld naar team. 
 
Nationaal Programma Onderwijs (zie bijlage) 
In de bijlage vinden jullie het stappenplan dat de Jozefschool moet doorlopen voor het geld van 
nationaal programma onderwijs (€180.000). René gaat in april via een scan in kaart brengen 
welke problemen en behoeftes er zijn. Voor de start van het schooljaar 21/22 moet de MR het 
goedkeuren.  
 
RI&E (zie bijlage) 
 
Verplichting vanuit ‘Arbeidsomstandighedenwet’. Op deze manier worden de arbeidsrisico’s voor 
leerlingen en leerkrachten op de werkplek bekeken. 
 
De volgende punten verdienen aandacht: 



- Valgevaar trap naar kelder. 
- Trapleuning deel grote trap. 

Aanvulling Lisette: Is bij de grote trap een midden leuning een idee?  
 

    Bestuurs Formatie Plan (zie bijlage) 
Ter info 
 
Taakverdeling 2020-2021 

Voorzitter: Rien van Beemen 
Vice-voorzitter: Tim Hogenboom 
Secretaris: Liesbeth Zeldenthuis  
PR/Website/Jozefflits: Cyrilla Bergkamp/ Chantal de Vreede 
Contactpersoon Team (informeren tijdens vergaderingen): Lisette Nielsen 
GMR: Tim Hogenboom(namens teamgeleding) en Rien van Beemen (namens oudergeleding) 
ARBO: Tim Hogenboom 
Schoolgids: Cyrilla Bergkamp 
Klachtencommissie: Judith Verbeek (namens teamgeleding) en Aster van den Bosch 
(namens oudergeleding) 
Sollicitatiecommissie: Afhankelijk van vacature en beschikbaarheid MR-leden 
OR Contactpersoon (MOT): Kim (namens teamgeleding) en Aster van den Bosch(namens 
oudergeleding) 
Kascontrole OR: Rien van Beemen 
Directie/MR-overleg: Cyrilla Bergkamp en Tim Hogenboom 
Overblijfcommissie (TSO): Aster van den Bosch 
Notulist: Liesbeth Zeldenthuis 
 
 
Rondvraag 

Aster: Vraag over afscheid groep 8. Besproken. 
 
Data MR vergaderingen 2020-2021  

 
20 oktober 2020  
30 november 2020  
26 januari 2021  
15 maart 2021  
17 mei 2021  
29 juni 2021 etentje  


