
Agenda MR-vergadering 30-06-2020 
Aanvang: 20.00 uur  
Locatie: Google Meet 
Bijzonderheden: Live vergadering 
Aanwezig: Mark, Wietske, Berto, Lobke (via Google Meet), Cora en Leidje. 
 
Agenda en notulen 
Zowel de agenda als de notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld. 
 
Schoolplan 

● Het schoolplan is grotendeels geschreven door het Leidje en Liesbeth. Een paar collega’s heeft  
meegelezen.  

● Dit jaar voor is het voor het eerst gemaakt m.b.v.  mijnschoolplan.nl, waarbij ook gebruik 
gemaakt kan worden van voorbeeldteksten. Alle Josephscholen doen dit nu. De  
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt bij de stichting. 

● Het schoolplan is niet voor de ouders geschreven, maar ter verantwoording aan bestuur en 
inspectie, en voor de school om de eigen ontwikkeling ter hand te nemen. 

● Het is gemaakt aan de hand van de vragenlijsten waarbij een aantal medewerkers per school per 
item een score heeft gegeven. Daaruit vloeide op verschillende gebieden een score. Zo is 
pedagogisch klimaat een aandachtspunt. Met name het onderdeel burgerschap verdient actie. 

● Er zijn nog meer onderdelen die aandacht vereisen, enkele met hoge prioriteit, anderen kunnen 
blijven liggen tot belangrijke onderdelen zijn aangepakt. Er was overeenstemming onder de 
invullers van de vragenlijsten en ook de meelezers van het plan over waar de prioriteiten liggen.  

● Een deel van de teksten is aangeleverd door het bestuursbureau. 
● Fien Wijnen heeft het deel over personeelsbeleid aangeleverd.  
● De onderwijsinhoudelijke delen komen voor rekening van de Driemaster 
● Er is een poster die een samenvatting geeft van het schoolplan.  
● Op blz 37 staan de aandachtspunten voor de komende vier jaar.  
● Waarschijnlijk is in september de definitieve versie klaar.  
● Aanpassingen: Blz.  8, r5 how en what omdraaien? 
 
 
Jaarverslag Bevoegd Gezag? 

 Het jaarverslag volgt in de eerste vergadering in 20-21. 
 
 
Rondvraag 

 Hoe is het met de 1,5 meter? We houden ons er als leerkrachten onderling er redelijk aan.  
Met de kinderen hoeft het nu ook niet meer. Bij kleine kinderen was het toch al lastig. 

 

 
 
De volgende vergadering is op do 16 juli per Meet. Deze vergadering gaat over de schoolgids. Leidje 
levert die op woensdag aan. 
 

 


