
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   

  

Datum: 02 maart 2020, aanvang 19:30 uur 

Plaats: Paus Johannes School  

MR leden: 

 

 

Schooldirecteur 

Eelkje Jongkind-Schuurman, Yvonne Klanker, Simone Klaver 

Mike Oudejans, Rosemary Kracht, Suzanne Slort 

 

Frans van de Gevel 

Afwezig:  - 

Notulist: Eelkje Jongkind-Schuurman 

 

 
De notulen van de vorige vergadering is goedgekeurd. De notulen is geplaatst op website.  

De actielijst wordt doorgenomen en is bijgewerkt  

Mededelingen (Frans)     
We bespreken de mededelingen van Frans:  
- Ingrediënten voor een succesvol IKC  
- De opbrengsten van CITO M toetsen zijn toegelicht. 
- Formatie is kort besproken, binnenkort heeft Frans overleg met Allente over de formatie voor volgend 
schooljaar. 
- Vakantierooster 2020-2021 is besproken, nog geen instemming verleend.  
- Deurbeleid kleuters: de aangereikte oplossingen vanuit de vorige vergadering gaan niet lukken. 
Frans gaat nog een keer met de leerkrachten van groepen 1/2 om tafel om te bespreken hoe het 
rustiger in de gangen kan worden.  
- Inloop groep 3/4: Frans heeft nog niet met de leerkrachten gecommuniceerd om de ouders meer te 
betrekken. Is er iets anders mogelijk dan ’s ochtends geen ouders in de klas/school? Is het een idee 
om een uitloop te doen aan het eind van de dag?  
 
Vergadering MR: 
We houden ons aan de agenda, niet teveel uitweiden op onderwerpen.  
We houden ons aan de speerpunten. Speerpunt voor de voorzitter is: tijdmanagement. 
Wanneer er vraagstukken zijn, graag specifieke vragen bij vraagstukken.  
Graag de ouders meenemen als nieuwelingen. Niet alles hoeft gecontroleerd te worden. De sfeer kan 
wat luchtiger. 

 
Huishoudelijke zaken 
Er zijn geen binnengekomen mails.  

De cursusmap is door de oudergeleiding doorgenomen.  

Hierop zijn 2 punten besproken: uitzoeken van de ondersteuningsplanraad en het contact houden met 

de achterban. Vanuit het verleden is gebleken dat ouders, de oudergeleding in de MR weten te 

vinden. Ouders komen naar je toe wanneer ze ergens mee zitten. Bij veranderingen in beleid moet de 

achterban worden geraadpleegd. 

 

Nieuws vanuit de GMR : De GMR is heel druk om de samenwerking binnen Allente vorm te geven.  

Duurzaamheid in school  
Op de PJS wordt er al ingezet op duurzaamheid. Het gaat er vooral om, om kinderen meer bewust te 
maken hoe je duurzaamheid kunt vormgeven. Bijvoorbeeld: groter inkopen van oase voor het maken 
van kerststukjes. Zie actiepunt 
 



 Rondvraag  
Wat leeft er? -> geen bijzonderheden 
Punten voor volgende vergadering: 
- IKC 
- Ondersteuningsplanraad (zie ook actiepunt) 

Geen punten voor de rondvraag 

 

Stukje voor de nieuwsbrief: 

Nieuws vanuit de Medenzeggenschapsraad (MR) 

Lopende zaken zoals IKC, formatie en opbrengsten CITO M toetsen zijn besproken. 

Er zijn ideeën aangedragen om het gemis van ’s ochtends mee naar binnen te kunnen in de groepen 

2 t/m 8 anders vorm te geven.  

Aangezien er dit schooljaar een gehele nieuwe oudergeleding in de MR zit, hebben we de manier van 

vergaderen en de rol van de ouders in de MR, ook met aandacht voor de achterban, besproken. 

De ideeën voor het deurbeleid van de kleutergroepen wordt verder onderzocht. 

 

 

 

Agenda ter info  

Type overleg Datum Type overleg  Datum 

GMR 19-09-2019 MR 1-10-2019 

GMR 17-10-2019 MR 18-11-2019 

GMR 14-11-2019 MR 20-01-2020 

GMR 11-12-2019 MR 02-03-2020 

GMR 30-01-2020 MR 06-04-2020 

GMR 13-02-2020 MR 10-06-2020 

GMR 26-03-2020 MR  

GMR 16-04-2020 MR  

GMR 20-05-2020 MR  

GMR 18-06-2020 MR  

 

 
 
 

 


