
 
 

Agenda van de vergadering van de 

Medezeggenschapsraad 

R.K. Basisschool St. Joseph te Leiden 

 

 

Datum: 
17-9-2019 

  

Aan: Ellen van der Laaken (EL) 

Lid team (voorzitter) 
José Olsthoorn (JO) 

Lid team (vicevoorzitter) 
Leanda van den Berg (LB) 

Lid team  
Marion Vogelaars (MV) 
Lid team 
 
 
 

Tineke Geertsema (TG) 
Ouder 
Wieke Bertina (WB) 
Ouder 
Koen de Wit (KW) 

Ouder  
Ellen Buschman (EB) 

Ouder  
Monica Tolenaar (MT) 
Directeur  
 

   
Kopie: Website  

   
Van: José 

Lid team 

 

Onderwerp: Vergadering van de Medezeggenschapsraad   
Datum: 17 september 2019  
Tijd: 19.45 – 21.45 uur  
Plaats: Kantoor Monica 

A = bijlage, B = vast agendapunt, C = ter 
informatie/bespreking, D = 
advies/instemming 

 

   
Opening en vaststelling agenda en goedkeuren notulen 2-7-2019 

 
Het notuleren van de vergaderingen gaan we om toerbeurten doen. KW begint. 
Ellen zal naar alle waarschijnlijkheid nog een tijd afwezig zijn. Jose was de 
afgelopen tijd de tijdelijke voorzitter en wordt blijft dit doen.  
 
Over de notulen van 2-7 zijn geen vragen en worden goedgekeurd. 

A+D  

Vaststellen taken MR/scholingsbehoefte 

SF (Suzanne) en MV zijn vorig jaar geweest. Zeer zinvol. JO onderzoekt wanneer  
er weer een scholing voor de MR is. 

 JO 

Voorbespreking punten MR zonder directie 

De astronaut hoeft niet elke keer op de agenda te komen. Hiervoor is de deelraad 
voor opgericht. Alleen als er belangrijke mededelingen zijn komt het punt op de 
agenda. 

  

Ingekomen stukken (inclusief GMR) 

Geen stukken van de GMR ( na de vergadering is er een email rondgestuurd van  
de laatste GMR-vergadering. 
 

  

Mededelingen: 

Er is een bespreking tussen MT en de voorzitter van voormalig stichting de 
Broodtrommel geweest. Er is gebleken dat er geen contract met Scol is waardoor 
wij als MR geen bevoegdheid hebben. Er blijkt nog geld over te zijn welke in 
principe van de ouders is. De afspraak is dat dit geld wordt overgemaakt naar SCOL 
met het etiket St. Joseph erop. De wens is een fonds voor kinderen op te richten die
geen geld hebben voor de overblijf. Hiermee blijft er nog een groot gedeelte over. 
Waar gaan we dit binnen school aan besteden? 
 
Vanmiddag 17-9 is er ook ( MT) een gesprek met Kinderstralen geweest. Ondanks 
de belofte is er nog steeds onderbezetting. Om dit probleem te tackelen moeten  
er vrijwilligers geworven gaan worden. Dit is iets voor Kinderstralen zelf. Er komt  

A+C  



 

 

ook een stuk in de nieuwsbrief van de St. Josephschool. 
20.30 Toelichting van de begroting van de OR door de penningmeester 

Xandra de Vries + instemmen met vrijwillige bijdrage 

 

Op de begroting vallen bij LB de kosten van de kalender op. Die zijn best hoog. Is 
dit nog van deze tijd (digitaal)Kan dit niet digitaal? Veel ouders zijn positief over  
de kalender. Er staat ook precies op wanneer de theaters, vakanties e.d. zijn. 
 
De ouderbijdrage reeds verstuurd en wordt nu al goed betaald. Bij enkele klassen 
Heeft al ongeveer 90% van de ouders al betaald! 
 
Op het financieel overzicht staat een verkeerd aantal kinderen. Dit moet 811 zijn 
in plaats van 877. Vorig jaar was het aantal niet-betalers hoog echter komt dit door 
deze verkeerde aantallen. Dan viel het erg mee met de niet-betalers in schooljaar 
2018-2019. 
 
Het is voor ouders soms niet duidelijk waaraan de vrijwillige bijdrage wordt besteed
Zet een stukje in de nieuwsbrief of in de email waaraan het besteed worden. Dan 
wordt de betalingsbereidheid sneller en groter. 
  
We hebben overigens minder leerlingen per 1 oktober dan begroot. Er zijn veel 
verhuizingen, tussentijdse uitschrijvers (wereldreis) of juist als school “het  
braafste jongentje uit de klas” willen zijn door de aanmeldleeftijd van 3 jaar strikt te
houden t.o.v. de andere scholen in de wijk hier. 
 
De begroting voor dit jaar is krap maar het pleinfeest aankomende vrijdag wordt 
budgetmatig voordeliger dan andere jaren. Tafels en dergelijken worden geleend  
en hiervoor hoeft niet betaald te worden. 
 

A+C+D  

WMK (ouders-leerkrachten-team) 

Ouders  
De respons van de ouders was laag. De enquête is per email verstuurd i.p.v. 
schoudercom. Een groot aantal emailadressen is wellicht niet meer actueel. 
 
School vraagt mij regelmatig……. De vraag is wellicht te algemeen.  
Het mereldeel van de ouders is zeer positief. Is het n.a.v. de enquête een idee 
om een ouderpanel op te zetten. De laatste is zeker al 2 jaar geleden. Het is een 
idee om dit als MR uit te schrijven zodat het initiatief en de uitslag bij de MR ligt. 
  
Leraren  
80% deelname. Hoe worden de vragen geïnterpreteerd? 
 
Leerlingen  
82%. 1 klas niet ingevuld. Het waren veel vragen voor de leerlingen. De vragen 
zijn best ingewikkeld. Hoe interpreteren de leerlingen de vragen. Wordt de vraag 
uitgelegd dan kijken ze er toch anders tegenaan. Enquête ook met de 
leerlingenraad bespreken. 
 
 

  

Instemmen met de schoolgids  

De schoolgids is door MV en KW vorig schooljaar nagekeken en doorgegeven. 
Deze zijn verwerkt in de definitieve versie. 

A+D  

Themaraad Astronaut Hoe? Wie? (Suzanne Frambach heeft contact met het 

bestuur) 

Suzanne gaat het contact met de Themaraad Astronaut onderhouden. 
 

C SF 

Jaarverslag bestuur 

Niet meegestuurd of beschikbaar. 
 

A+C  

Instemmen PMR-taakbeleid 

LB gaat navragen of er collega’s zijn die bij het management zijn geweest als ze 
het ergens niet mee eens waren.  

A+C+D LB 



 
 

Agenda van de vergadering van de 

Medezeggenschapsraad 

R.K. Basisschool St. Joseph te Leiden 

 

 

Schoolplan 

Het schoolplan leest makkelijk door ondanks een papieren tijger. Een paar kleine 
wijzigingen of dubbele stukjes is het enigste. Akkoord van de MR 

A+C  

Schoolplan CVB 
 

  

Goedkeuren jaarverslag MR 2018-2019 

KW gaat aan Simone navragen of deze verstuurd is. 
 

A+D KW 

Speerpunten van de MR 

Ouderbetrokkenheid – Hoe betrekken we ouders nog meer met school.  
Ouderpanel 
 

C  

   
Mailbox van de MR is nog niet actueel.  ? 

   
   
Punten van het schoolplein: 

EB – Hoe zichtbaar is de MR richting de ouders. Klein stukje in de nieuwsbrief 
over de MR. Wat wordt er besproken tijdens de laatste MR. EB gaat de stukjes 
schrijven na elke MR-vergadering wat er algemeen besproken. 
 
EB – waarom wordt er niet in alle jaargroepen muzieklessen worden gegeven. 
WB –Waarom de schoolreisjes begin het schooljaar zijn? Met name in groep 3 is 
de klas onderling nog niet bekend. Het is al een spannend begin Groep 3 en dat 
i.c.m. schoolreisje. Het is iets om over na te denken. 

  

Rondvraag   
Sluiting   
 
 

  

Actielijst   
   
 
 


