
2022/2023 

Notulen MR-vergadering  
Datum: 3-11-2022 
Tijd: 19.30 uur 

Aanwezigen: Ruben/Rolf/Linda/Tim/Liesbeth 
Afwezig met afmelding: Rien/ Lisette 
Afwezig zonder afmelding: Joyce 

Opening en welkom 
Tim zit voor ipv Rien 
Liesbeth notuleert ipv Lisette. 

Notulen vorige vergadering 
Dit punt hoeft niet  meer op de agenda. Notulen zijn online in te zien. 
MR:  
OR : 
GMR:  
MOT: 
 

Binnengekomen post/vragen 
Geen 
 

Mededelingen Team 
Nina keert per 1 december 2022 terug op de Jozefschool. Zij komt op woe/do/vr in groep 3. 
Maartje is aan het re-integreren. 
Sanne afwezig. 
Sollicitatie adjunct Jozefschool loopt. 
Sollicitatie IB Jozefschool loopt. 
Dagmar is aan het re-integreren  
Liesbeth gaat de Jozefschool verlaten. Zij wordt per 01-01-2023 adjunct directeur op de 
Oosteinderschool. 
 

Directie/MR overleg 
Covid plan 
Wordt nog verder bekeken en aangepast op de Jozefschool. Het concept ziet er goed uit. 
Ventilatie is met ramen en deuren open/metertje in de klas voldoende 
 
Nieuwbouw 
Vertraging.  
Huidige verwachting oplevering: november 2023 
 
Samenwerking directeuren en bovenschools manager verloopt positief. 
 

Update bestuur SKOA  
RvT procedure loopt.  
Gesprek geweest met inspectie/GMR. 
 

Overig 
· Plan van aanpak voor ouderparticipatie in samenwerking met de ouderraad of leerlingenraad. 



OR draait goed. 
Hoe kunnen we met elkaar ouderbetrokkenheid in het algemeen vergroten? 
-Bekendheid OR vergroten. 
-Wat doet het ‘online aanmelden’ met aanmelding activiteiten in algemeen? Voorheen hadden we 
hier een ander systeem voor. Aanmelden middels boekje. 
-Oproepen via groepsapp werken beter dan via Social Scools. Groepsapp is gericht op de groep waar 
je kind in zit. Dat leest elke ouders  
-Website wordt nog niet altijd gevonden. 
-Filmpje opnemen voor oproep OR leden (bijv jaarlijks bij algemene ouderavond) 
-Meerder malen per jaar bekendheid geven aan OR. 
-Duidelijk zijn dat activiteiten verdeeld worden over de leden. 

Overige punten: 

· Verslag van vertrouwenspersoon. 
Probleem blijft soms hangen onder ouders, ondanks advies om naar de leerkracht of directie te gaan.  
 

Wie van de MR sluit aan bij sollicitatie commissie adjunct-directeur/Intern Begeleider? 
Linda sluit aan bij sollicitatie adjunct-directeur. 

Lisette sluit aan bij sollicitatie Intern Begeleider. 

Taakverdeling MR 2022-2023 
 
Voorzitter: Rien van Beemen 
Vice-voorzitter: Tim Hogenboom 
Secretaris: Lisette Nielsen  
PR/Website/Jozefflits: Joyce 
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): Kim (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 Nielsen 
 
 

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  
Rolf: 
Naast zichtbaarheid OR is zichtbaarheid MR ook belangrijk. 
Waar staat MR Jozefschool voor?  
Dit punt willen we terug laten komen op volgende vergadering. 
 
Ruben: 
Maakt de Jozefschool gebruik van Ouder enquêtes? 
Antwoord: Voor de zomervakantie zijn er twee enquêtes verstuurd: 
-Rapport 
-Gesprekken 
Terugkoppeling volgt. 


