
Notulen MR 

Basisschool St. Jozef Aalten  
22-4-2021 

 
Aanwezig (online): Jeroen, Leon, Moniek, Tim, Aniek, Thomas en Wendy 

 Onderwerp  

1 Opening/mededelingen 
- Introductie nieuwe leden 

Thomas Frenken (nieuwe ouder) en Aniek Luesink (leerkracht) en 
anderen stellen zich voor. Thomas zal het stokje als ouder overnemen 
van Jeroen en Aniek van Wendy. 
  

 

2 Notulen 14-1-2021 
Notulen akkoord, Tim zet deze op de site. 
 

 
TB 

3 GMR  
We vragen ons af wie ons aanspreekpunt is. Wendy gaat hier achteraan. 
Daarnaast is de vraag of er komend schooljaar een nieuwe training is 
voor de nieuwe leden. 
 

 
 
WL 

4 Stavaza 
- De instroom komt overeen met de begroting, 1 okt 2021 → 114 

leerlingen 
- Allee Accent scholen gaan over op IKC’s. Het is belangrijk om ons 

als St Jozef steeds te blijven profileren. Positief hierin is de 
peuteropvang van de Kidsclub. 

- De plannen voor het plein: na de vakantie heeft Tim een gesprek 
met de hovenier, hopelijk zal er dit kalenderjaar een start 
gemaakt worden. 

-  

 

5 Speerpunten 
- Gezonde school 
Tim heeft overleg met de Gezonde school om te kijken op welke thema’s 
wij als school een certificaat krijgen voor een licentie op de GZ. 
- Zichtbaarheid 
Eerder is besproken dat de enquête vanuit naam van de MR verstuurd 
zou worden, door later DUO onderzoek, om zo zichtbaarheid te tonen 
naar ouders. Zoals deze nu is verzonden, is de zichtbaarheid niet 
gebleken. 
Het nieuwe schooljaar wederom aandachtspunt, waar mogelijk een deel 
van de agenda delen? Stukje nieuwsbrief? 
 

 

6 Schooltijden 
We bespreken de redenen waarom het van belang is dat groep 4 in de 

toekomst ook op de vrijdagmiddag naar school gaat. 
De MR stemt in met deze keuze. 
Na de meivakantie gaat een brief uit naar de ouders, hierbij wordt 
benoemd dat dit in overleg is met de MR. 
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7 Logo 
We bespreken het eindresultaat van het logo. Naast een nieuwe huisstijl 
zal er een film worden gemaakt met een impressie van de St Jozef. Het 

 



 
 
Data MR 20-21 
- Maandag 5 juli 

plan is om alles in één keer naar buiten te brengen en feestelijk te 
onthullen. 
 

8 DUO 
-Over het algemeen is er een hogere tevredenheid dan het onderzoek 
van twee jaar geleden.  
-De lijsten van de kinderen bespreken we uitvoeriger. Dit beeld komt 
overeen met de Kanvas. A.d.h.v. de Kanvas voeren we gesprekken met 
de kinderen. 
-De cijfers zijn nog niet met andere scholen te vergelijken doordat er 
nog geen verdere gegevens naar openbaar zijn. 
-Tim deelt te uitslag in de nieuwsbrief. 
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9 Formatieplan (aantal te formeren groepen) 
PMR stemt in met aantal te formeren groepen. 

 

 

10 Vooruitblik Nationaal Programma 
Voor nu is het onduidelijk hoe we het geld kunnen inzetten. Er zal een 
menu (met wetenschappelijk bewezen interventies) samengesteld 
worden waaruit we kunnen kiezen. Bovenschools zullen ook keuzes 
gemaakt worden. 
Voor de St Jozef is er de wens om Wilma te behouden. 
 
Voor dit schooljaar is er een subsidie voor “extra handen in de klas” 
Moniek en Vero worden extra ingezet ter ondersteuning. 
 

 

11 Kalender (vakanties/studiedagen) 
De MR stemt in met de vastgestelde dagen. De SKBG-dag is nog 
onduidelijk of deze doorgang vindt. De MR heeft de voorkeur om deze 
aan een weekend te plakken. 
 

 

 Rondvraag 
-Aniek en Thomas vertellen hun ervaringen over het bijwonen van deze 
vergadering. Beide zijn positief.   
-Thomas en Aniek schrijven een stukje voor de nieuwsbrief als voorstel, 
Jeroen en Wendy doen dit na de laatste vergadering, als “afscheid. 
-Thomas: voor nieuwe kinderen (ouders) is het lastig voorbereiden als 
zij geen weet hebben van bij wie ze in de klas komen. Kan er een 
namenlijst uit gegeven worden? → Deze zal worden opgenomen in het 
kennismakingspakket wat meegaat. Tim geeft dit door aan Martien.  
-  
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 Sluiting  


