
 

Notulen MR 
Basisschool St. Jozef Aalten 

Donderdag 13 oktober 
19:30 uur 

Aanwezig: Paulien Peulers (leerkracht), Moniek Ebbers (leerkracht), Leon Grevink (ouder) Jorn 
Vrakking (directeur) 
Afwezig: Thomas Frenken 
 

1. Opening / mededelingen  
- Eerste vergadering schooljaar 2022-2023 met nieuwe secretaris Paulien 
(leerkracht groep 1-2) 
 
SOP: nieuwe planperiode voor 4 jaar.  
Er vindt een inventarisatie van wensen plaats; waar staan wij als school, waar 
zit de expertise. 
Hoe kunnen we dit inzetten, elkaar versterken en van elkaar leren.  
Hoe gaan wij dit regionaal verbinden en passend/inclusief onderwijs meer 
vorm geven. SOP  is een officieel document, waar onder andere de 
schoolambities/schoolexpertise beschreven staat. Dit komt in de kleine 
schoolbespreking terug. Het SOP moet eind december online staan. 
 
Schoolplein:  
Jorn gaat het bestuur raadplegen, wat betreft de financiering.  
Dit is tevens een speerpunt van de MR. We gaan kijken hoe we met 
acties/sponsoring een bijdrage kunnen leveren. 
Een groen, goed ingericht schoolplein doet wat met de PR voor onze school. 
Het ontwerp is ter inzage.  
 
Schoolplan:  
SKBG werkt aan een strategisch beleidsplan. Plan periode uiterlijk april/mei 
2023. 
Vervolgens gaan we van start met ons eigen schoolplan. Start schoolplan met 
ingang van 2024. Dit plan zal 4 jaar centraal staan. 
 
Professioneel Statuut (PMR) 
Dit is voorgelegd aan het team, geen opmerkingen/aanvullingen. Ter 
instemming aangeboden aan de PMR. 
 
Subsidie basisvaardigheden: 



 

Aangevraagd. Hieronder vallen: taal, rekenen, digitale geletterdheid en 
burgerschap. In december valt het besluit of wij hiervoor in aanmerking 
komen.  
 
Rapportage HRM SKBG: 
Het huidige team heeft een hoge factor L12 (LB) functies. In het aanname 
beleid nieuw personeel, dient hier rekening mee gehouden te worden. Zodat 
er een evenwichtige verdeling komt, tussen L12 en L11 functies. Dit heeft 
onder andere te maken met nieuwe bekostiging structuren.  
Ziekteverzuim heeft een lage percentage, de meldingsfrequentie is iets hoger. 
 
Vorming integraal kindcentrum met Kindernet: 
We gaan in de toekomst meer samenwerken en dit zichtbaar maken door de 
thema’s af te stemmen. Deze samenwerking zal worden vastgelegd in een 
document. Het personeel van het IKC zou niet worden opgenomen in ons 
eigen personeelsbestand. 
 
Draaiboek corona: 
Sector plan omvat 4 fases. Er moeten school specifieke afspraken worden 
gemaakt/ beschreven worden. Met name in de 1e fase dient het accent te 
liggen op gezondheid, veiligheid en sociaal emotioneel welbevinden. 
Dit in tegenstelling tot eerdere corona periodes.  
 

2. Notulen 16-06-2022 
Goedgekeurd 

3. GMR 
Bespreken notulen 17 mei 2022  
Goedgekeurd  

4. STAVAZA 
Er wordt kort gerefereerd aan de notulen van 16-06-2022. Het aantal 
rondleidingen neemt toe, het aantal leerlingen blijft stabiel. 
Een groei naar 130/140 leerlingen in de toekomst zal een mooie ontwikkeling 
zijn. 
Meidenvenijn groep 8; korte toelichting met betrekking toe te passen 
interventies. 

5. Audit  
De uitkomst is positief, aandachtspunt boeiend onderwijs zichtbaar maken. 
 

6. Schoolgids  
Geen opmerkingen/aanvullingen.  



 

7. MR activiteitenplan komend schooljaar vaststellen 
Het werkverdelingsplan/taakbeleid moet nog worden opgenomen. Vervolgens 
ter instemming voorleggen aan de PMR. 

8. Veiligheid in en om de school RI&E  
Veiligheid schoolplein in kaart gebracht voor de zomervakantie. Voldoet aan 
de eisen en normen. 
Er worden op het voorplein, zijplein en kleuterplein camera’s geplaatst, om de 
veiligheid nog meer te waarborgen. 
CO2 melders zijn in alle lokalen geplaatst. 

9. Cito resultaten Eind 2021-2022  
Check is het aanbod goed, voldoende of zijn er verbeterpunten. 
 
Nieuwe taalmethode gericht op spelling, zinsbouw en interpunctie. 
Rekenverbeterplan op stichting/schoolniveau. Lesopbouw goed 
instructiemodel.  
1S streven rekenen is behaald. 
2F streven taalverzorging is behaald. 

10. Speerpunten:   (Jorn kan de vergadering verlaten) 
Participeren ontwikkeling/inrichting nieuw kleuterplein. 
Verkiezingen nieuwe voorzitter MR schooljaar 2023-2024. 

- Rondvraag 
Ter sprake kwam het afscheid van groep 8. De invulling van deze dag zal nog 
besproken worden tijdens een teamvergadering. 
Paulien vraagt of de ingeplande vergader data akkoord zijn. Twee data worden 
verplaatst.  
Maandag 12 december wordt dinsdag 13 december. 
Woensdag 19 april wordt dinsdag 18 april. 
Op de agenda voor dinsdag 13 december: 
- Speerpunten 
- Kanvas 
- STAVAZA 
- Veiligheid in en om de school RI&E  

 

 


