Notulen MR 23 maart 2021
Aanwezig: José, Leon, Marion, Koen, Tineke, Wieke, Ellen en Monica.

Tussenevaluatie jaarplan 2020-2021:
- Kernverwachting 9: pilot uitgesteld schooladvies. Speerpunt school:
betere aansluiting PO-VO. Dit jaar moeten we pas op de plaats maken
door Corona.
- Kernverwachting 2: eerst was het punt ‘internationalisering’. Nu lijkt het
vooral toegespitst op Engels, maar ook diversiteit en wereldburgerschap
zijn belangrijk.
- Kernverwachting 6: de school is erg groot om de CAO te kunnen naleven.
Behoefte aan observaties. Situatie MT/IB heeft hier invloed op. Collegiale
consultaties. Hoe geven wij dit vorm, op de agenda!

School ondersteuningsprofiel: Omschrijving van de mogelijkheden van de
Josephschool. Vraag: welke vormen van excellentie zijn er? Excellentie is geen
plusklas. Er wordt bijvoorbeeld geoefend met ‘leren leren’ en ‘mindset’. Extra
uitdaging in de klas (adaptief werken op Snappet en DaVinci). Bij de kleuters
werd dit ook gedaan door Hetty, maar dan meer vrije opdrachten in de klas. Nu
met Corona mogen de cohorten niet door elkaar worden gehaald en dat mag
nu niet.

Schoolgids: in de schoolgids vindt bijvoorbeeld een wijziging plaats over de
vrijwillige ouderbijdrage. Iedereen gaat altijd al mee op schoolreis.

Verkiezing MR leden: Tineke 3e jaar en José 6e jaar. Nieuwe ouder en nieuw
teamlid.
- Ouders: Online poll via SchouderCom (kan Leon), wanneer er meerdere
gegadigden zijn. Marion neemt contact op met Tineke. Na de
meivakantie komt het in de nieuwsbrief en nog een berichtje apart. José
maakt tijdpad uit.
- Er komt een stukje in de weekbrief voor collega’s (José).

Formatie: Directie krijgt niet meer de fte te horen, maar wel een zak met geld.
Op een andere manier wordt er geformeerd. Waarschijnlijk later met formatie.
Sommige collega’s willen graag uitbereiding, maar dat kan nog niet gegeven
worden. Sommige mensen gaan misschien verder zoeken. Werkgroep
werkdruk moet even bij elkaar komen en dan contact opnemen met
Monica/Ivonne. Er wordt veel geld het onderwijs ‘in geslingerd’. Tijdelijk geld,
hier moet goed over worden nagedacht, om niet aan dingen vast te zitten.

TSO: Contact met Kinderstralen. Er zijn te weinig vrijwilligers, maar er zijn
genoeg pedagogisch medewerkers. Er zijn sport en spelmedewerkers.
Wenselijk om op de kleutergroepen meer mensen te zetten. Paar gezinnen
kosteloos op te vangen. Kinderstralen factureren vooraf. Training om
zelfstandig ruzies op te lossen (pedagogisch handelen).

Eventuele scholensluiting: Arie Slob vertelt dat de scholen wellicht weer gaan
sluiten. Vraag uit oudergeleding: hoe vinden de leerkrachten het als dit weer
moet gebeuren?

Stemlocatie op school: veel mensen over het schoolplein.
Fotograaf afgezegd dit jaar. Op zoek naar een nieuwe fotograaf.
Overstappen naar nieuw leerlingvolgsysteem. DIA i.p.v. CITO? Volgende MR
vergadering een presentatie hierover, gegeven door Monica.

