
 
 

Agenda van de vergadering van de 

Medezeggenschapsraad 

R.K. Basisschool St. Joseph te Leiden 

 

 

Datum:   

Aan: Ellen van der Laaken (EL) afw. 
Lid team (voorzitter) 
José Olsthoorn (JO) aanw 
lid team (vicevoorzitter) 
Leanda v.d. Berg (LB) aanw 
Lid team (secretaris) 
Marion Vogelaars (MV) aanw 
Lid team 
 
 
 

Tineke Geertsema (TG) aanw 
Ouder 
Ellen Buschman (EB) aanw 
Ouder 
Koen de Wit (KW) aanw 
Ouder  
Wieke Bertina (WB) aanw 
Monica Tolenaar (MT) afw. 
Directeur  
 

   
Kopie: Nieuwsbrief en Team  

   
Van: José 

lid team 
 

Onderwerp: Vergadering van de Medezeggenschapsraad   
Datum: 10 maart 2020  
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/goedkeuren notulen   

Voorbespreking punten MR zonder directie   
Ingekomen stukken (inclusief GMR) 
Actielijst doornemen 

  

Mededelingen:   
   
   
Vergaderopzet/structuur 
Voorstel: (José gaat dit bespreken met Monica) 

- Begin zonder directie. 
- Stuk met directie. 
- Eind stuk zonder Monica. 

C  

Terugkoppeling achterban C  
Terugkoppeling van/naar GMR 

- Ging over vorig jaar. 
- GMR ging er vanuit dat iedereen had ingestemd.  
- Eigenlijk maar 2 scholen toestemming/mandaat gegeven. 
- Regelement is uiteindelijk goedgekeurd, omdat de 6 weken verstreken 

zijn. Wij vonden het regelement oké. 
- Alles is nu geregeld en oké. Gaan er beter op letten dat het beter 

gebeurt de volgende keer. 
- MR geeft aan dat we graag meer informatie hebben over de GMR. Ook 

de notulen. We gaan Mechteld van Veen hierover mailen. 

C  

Hoe lees je een plan en kun je een plan beoordelen? 
- Veel dingen opgezocht in de wet. Wet medezeggenschap op scholen 

geldend van 01-01-2018 t/m heden. 
- Instemmen moet altijd schriftelijk. José houdt een overzicht bij over 

welke dingen we toestemming hebben gegeven. 
- MR-tijd is maximaal 3 x 3 jaar. Liever niet eerder of tussendoor 

wisselen, dan is de kans op een ‘bijna’ nieuwe MR aanwezig en dat is 
niet functioneel.  

C  



 

 

- In ieder geval leerkracht uit OB, MB en BB. De vierde maakt niet uit. 
Astronaut 

- Uitbereidingsschool van de Josephschool. 
- Welke consequenties heeft het als wij instemmen met concept-

documenten? 
- We kunnen R (leerkracht Josephschool) vragen hoeveel leerlingen er nu 

zijn? Zij loopt hier stage. 
- Na 1,5 jaar zijn er nog veel vragen. CvB heeft contact gehad met 

Monica. 
- Wij willen van de verantwoordelijkheid af, die we eigenlijk niet zouden 

hebben, maar nu wel lijken te hebben. 
 
Vragen stellen aan Maaike en de GMR (Suzanne Frambach en Mechteld van 
Veen) in de CC (wordt door Koen en Tineke gemaild). 

-  Vraag 1: Stand van zaken m.b.t. de deelraad. Is er al zicht op een 
deelraad? Wie neemt nu de beslissingen/doet instemmingen/geeft 
advies. 

-  Vraag 2: Ultimatum stellen mogelijk? Wanneer gaan we dit écht 
doen? Deadline van de statuten? Wie gaat het regelen en wat is er in 
de tussentijd aan processen gaande? Met ingang van het nieuwe 
schooljaar mogelijk? 

C  

Ouderbetrokkenheid  
- Vergaderdata MR in de kalender of in de weekbrief zetten. 
- Als we ouders vragen/opmerkingen vooraf te mailen, is het nadeel 

misschien dat er veel klachten komen. Dat is niet ons doel. 
- Ouderbetrokkenheid op de Josephschool is goed. We zijn tevreden. 
- Thema-avond organiseren? Is dit de taak van de MR om dit te regelen? 
- De regel van ouders niet in de klas wordt divers opgepakt per 

leerkracht. 
- 1e rapport in februari is vrij laat voor het eerste contact met leerkracht. 
- OKG worden waardevol geschat. 
- Ouders hebben over het algemeen weinig contact met de leerkracht. 
- Hoe geven we een informatie-avond met contact leerkracht-ouder 

vorm? 

C  

DMT groep 3 

Het leesproces in groep 3 is een complexe ontwikkeling. Ieder kind 
doet het in zijn eigen tempo en dit levert niet altijd meteen het 
gewenste resultaat op het gewenste moment. Daarnaast is er tot nu 
toe dit schooljaar minder structurele ondersteuning voor de groepen 3 
mogelijk geweest. Daarom hebben we ervoor gekozen om vanaf 
maart 2020 de leesontwikkeling voor alle kinderen in groep 3 extra 
aandacht te geven. Daarbij is ook het thuis oefenen van woordrijen 
noodzakelijk. Ieder kind kan hierin groeien. In het begin van groep 3 
ligt de nadruk op letterkennis en secuur lezen. Vanaf januari wordt 
het aandachtsgebied verlegt naar het tempo lezen. Door thuis te 
(blijven) oefenen, verwachten we dat het tempo omhoog zal gaan. Uit 
ervaring weten wij dat herhaald lezen goede resultaten oplevert in het 
leesproces. Ook helpt het om bij woorden of teksten de voor-koor-
door methode te gebruiken. Eerst zelf voorlezen, dan samen in koor 
en vervolgens uw kind zelf laten lezen.  

- Verschillen tussen diverse groepen 3.  
- De ene leerkracht leest met groep 8, de andere met ouders. Dit is naar 

de ouders toe soms ook onduidelijk. 
- Heeft de nieuwe methode ‘Lijn 3’ ook invloed op deze resultaten? 

C  

Terugkoppeling inspectiebezoek (+het plan erna) 
è Volgende vergadering 

A+C  

Beleidsplan sociale veiligheid 
è Volgende vergadering, Monica kan eventuele vragen toelichten. 

A+C+D  

   
Punten van het schoolplein: -   



 
 

Agenda van de vergadering van de 

Medezeggenschapsraad 

R.K. Basisschool St. Joseph te Leiden 

 

 

Rondvraag -   
Sluiting   
 
 

  

- In de jaarkalender: MR vergaderingen. 
- Leanda mailt Notulen naar Marleen (zij zet het op de site). 
- Stakingsgeld: wat is de stand van zaken nu, is het op? 
- Geld uit het overblijfpotje? 

  

   
 
 


