
2022/2023 

Notulen MR-vergadering  
Datum: 20-09-2022 
Tijd: 19.30 uur 

Aanwezigen: Joyce/Rien/ Ruben/Tim/Lisette/Liesbeth 
Afwezig met afmelding: Rien, Rolf (later), Linda 

Opening en welkom 
Tim heet iedereen van harte welkom. 

Notulen vorige vergadering 
Dit punt laten we vanaf dit schooljaar vervallen. 
Vervangen door: notulen staan op de site. 
 
MR:  
OR : 
GMR:  
MOT: 
 

Binnengekomen post/vragen 
Ouder:  
“Informatie laatste week van de vakantie over het nieuwe schooljaar – wordt als te laat ervaren door 
ouders” (via Joyce). 
 
Aantal ouders heeft eerste nieuwsbrief pas vrijdag ontvangen (gymdagen enz). 
Ouders van kinderen die in groep 1-2 zijn blijven zitten, hebben helemaal geen informatie ontvangen. 
Het zou fijn zijn als de brief eerder verstuurd gaat worden. 
Wij nemen dit mee naar het team. 
Evt begin van de laatste vakantieweek een bericht wanneer de informatiebrief komt. 
 
Collega: 
“Waarom worden het team en de commissie voor brandveiligheid niet gevraagd om mee te denken 
over verdelen van de lokalen. Nu grote klassen in kleine lokalen.” 
 
Hoe zit het met ventilatie en brandveiligheid? 
Mn brandveiligheid vindt MR een belangrijk punt. Kan hier naar gekeken worden? 
Tim neemt dit punt mee naar directie. 
 
 

Mededelingen Team 
Twee nieuwe collega’s gestart: Irene en Debbie. 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 
Rene met OR gekeken naar vrijwillige bijdrage. 
Werkweek wordt op kosten van school, aangezien het een ‘leerweek’ is. 
OR heeft door Corona reserve opgebouwd. Dit schooljaar interen op reserve. Ouderbijdrage 
verlagen.  



Ouders sparen, vanaf groep 1, in 8 jaar tijd 10 euro per jaar voor kamp groep 8. Dit wordt 
meegenomen in vrijwillige ouderbijdrage. 
Uitleg voor ouders over besteding bijdrage volgt op thema-avond in oktober en via nieuwsbrief. 
 
MR is akkoord met dit voorstel. Mooi initiatief. 
 

Directie/MR overleg 
Bovenschool bestuurder SKOA Ryan heeft zich voorgesteld. 
Speerpunten zijn besproken met team. 
Corona plan B wordt opgesteld binnen SKOA. 
Ziekteverzuim besproken. 
 
Vraag vanuit MR: Hoe wordt de ARBO arts ervaren? Hoe ziet het verzuimbeleid van de 
Jozefschool/SKOA eruit? 
 
Bouw loopt vertraging op.  
 

Update bestuur SKOA  
GMR in gesprek met Raad van Toezicht. Dit wordt vervolgd. 
 

Jaarplan MR (zie bijlage) 
We volgen het document als leidraad. 
Niet alles is van toepassing op Jozefschool. 
Graag jaarplan bij elke vergadering toevoegen. 
 

Wie van de MR sluit aan bij sollicitatie commissie adjunct-directeur? 
Linda  

Taakverdeling MR 2022-2023 
 
Voorzitter: Rien van Beemen 
Vice-voorzitter: Tim Hogenboom 
Secretaris: Lisette  
PR/Website/Jozefflits: Joyce Curière 
Contactpersoon Team (informeren tijdens vergaderingen): Liesbeth Zeldenthuis 
GMR: Tim Hogenboom(namens teamgeleding) en Rien van Beemen (namens oudergeleding) 
ARBO: Tim Hogenboom 
Schoolgids: Linda en Joyce 
Klachtencommissie: Judith Verbeek *(namens teamgeleding) en Ruben 
(namens oudergeleding) 
Sollicitatiecommissie: Afhankelijk van vacature en beschikbaarheid MR-leden 
OR Contactpersoon (MOT): Linda (namens teamgeleding) en Ruben (namens oudergeleding) 
Kascontrole OR: Rolf Bosch 
Directie/MR-overleg: Rien van Beemen en Tim Hogenboom 
Overblijfcommissie (TSO): Rolf Bosch 
Notulist: Lisette 
 
*Checken of Judith ook dit schooljaar nog in de klachtencommissie wil blijven. (Tim?) 

Vaststellen data MR vergaderingen schooljaar 2022-2023 



Tijd: 19.30 uur 
Dinsdag 20-09-2022 
Donderdag 03-11-2022 
Maandag 23-01-2023 
Donderdag 23-03-2023 
Donderdag 01-06-2023 
Etentje begin schooljaar. 
 
 

Rondvraag  
Ruben: Kan er een standaard lijst/richtlijn komen voor ‘taken klassenouders’? Wat zijn de 
verwachtingen? 
Per groep is dit verschillend. (Joyce wil richtlijn maken). 


