
 
 

Agenda van de vergadering van de 

Medezeggenschapsraad 

R.K. Basisschool St. Joseph te Leiden 

 

 

Datum: 
8 sept 2020 
 

  

Aan: José Olsthoorn (JO) aanw. 

lid team (vicevoorzitter) 
Leanda v.d. Berg (LB) aanw. 
Lid team (secretaris) 
Marion Vogelaars (MV) afw. 
Lid team 
Vacant 
 
 

Tineke Geertsema (TG) aanw. 
Ouder 
Ellen Buschman (EB) aanw. 

Ouder (schrijft stukjes voor de NB) 
Koen de Wit (KW) aanw. 

Ouder  
Wieke Bertina (WB) aanw. 
Monica Tolenaar (MT) aanw. 
Directeur  
 

   
Kopie: Nieuwsbrief en Team  

   

Van: José Olsthoorn 
lid team 

 

Onderwerp: Vergadering van de Medezeggenschapsraad   
Datum: 8-9-2020  
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 

 Agenda is gewijzigd, omdat Corona het hoofdpunt is van deze vergadering
  

Goedkeuren notulen  A+D 

Voorbespreking punten MR zonder directie  B 
Taken verdelen 
-Voorzitter = José. Koen volgend jaar? Dit jaar vice-voorzitter = Koen 
-Secretaris = Leanda 
-Wie schrijft het jaarverslag = Ellen 
-4e teamlid moet nog gezocht worden. Hier is Monica mee bezig. 

 C/D 

Is er behoefte aan scholing? 
 Jose vraagt dit via de mail. 

 C 

Is het jaarverslag al gemaakt (Ellen)? Goedkeuren jaarverslag? 
 Jaarverslag is goedgekeurd, na enkele aanvullingen van ouders. 

 C+D 

Speerpunten 2020-2021 
Heeft iemand al punten voor de ‘lege’ vergadering? (Corona,  
Ouderbetrokkenheid) 

 Jose vraagt dit via de mail. Iedereen denkt na over punten. 

 C 

MR statuten staan op de site van de school 
 Klopt. 

 C 

Ingekomen stukken (inclusief GMR) 
Actielijst doornemen 

 C 

Mededelingen:   
Corona 

 Schoolreisjes gaan niet door. 
 Sommige informatieavonden bij de kleuters zijn wel doorgegaan, 

andere niet. Keuze bij leerkracht. 
 Ouders vinden het jammer dat ze de school niet in kunnen. 
 Blogs en foto’s worden gewaardeerd. Wisselt erg per klas. 
 Groep 3 ouderavond is doorgegaan. Alleen de ouders waarvan het 

 C 



 

 

oudste kind in groep 3 zit en in 2 shifts op één avond. 
 Ouder-kind gesprekken gaan door. 1,5 meter afstand. 
 Sommige kinderen zitten langer thuis. Lesstof opsturen als kinderen 

langer thuis zitten.  
   
Punten voor de vergadering:   

Toelichting begroting MR door OR + instemmen met ouderbijdrage 
 Xandra nog dit jaar. Anna komend jaar. 
 Reserve is handig voor bv. lustrum. 
 Laten weten wanneer we weer vergaderen, dan krijgen we een update  

 C+D 

Veranderingen in ontwikkelagenda bespreken/schoolplan 

Monica maakt dit vrijdag af en stuurt ze per mail.  

 Volgende vergadering. 

 C 

Instemming PMR taakbeleid  

 Jose vraagt dit via de mail. 

 C+D 

Status Budget overblijf 

 Punt voor volgende vergadering. 

 C 

Vaststellen schoolgids/instemmen schoolgids 

 Jose vraagt dit via de mail.  

 A+C+D 

   

Punten van het schoolplein: 
   Signalen van ouders dat het druk is op het plein. Nogmaals oproep in 

de nieuwsbrief naar ouders m.b.t. Corona afspraken op het plein. 
 23 september 2020 is er een meeting op school over de plannen van 

het schoolplein. 

  

Rondvraag   
Sluiting   
 
 

  

Actielijst   
   
 
 


