
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   

Datum: 18 november 2019, aanvang 19:30 uur 

Plaats: Paus Johannes School  

 
1. Opening, vaststellen agenda  
 

2. Notulen vorige vergadering doorgenomen 
De notulen van vorige vergadering worden besproken ter goedkeuring. 
Notulen en opmerkingen daarop zo beknopt mogelijk houden.  

Route ter vaststelling ivm publiceren op website: notulen delen via email. Op- en 
aanmerkingen worden via mail gegeven. Daarna wordt het zo snel mogelijk geplaatst op de 
website.  
Ivm privacy: namen vermijden en anders alleen voornamen. Actiepuntenlijst niet bij de 

notulen. Deze wordt apart bijgehouden. 
 

3. Ingebrachte punten 
- Begroting 
- Schoolplan; de vraag is aan de leerkrachten gesteld wat men wil behouden en wat 

vernieuwen.  
- Ouderavond over vreedzame school (wordt uitgesteld). Eerst beter zichtbaar laten zijn 

in de school. 
- Nieuws fusie. 
- Scholing (G)MR van 17 oktober i.v.m. de fusie met de Blauwe Loper.  
- Jaarplan 2019-2020 update 
- Taakbeleid; schooltaken en aantal toegekende uren.  
- IKC; nieuwbouw/verbouw.  
- Vervangingsproblematiek. 
- Status Schoolgids; eerste opmerkingen verwerkt. Laatste opmerkingen voor de kerst 

(zie actiepunt). 
- Data koningsspelen, schoolreisjes en sportdagen. 
- Verkeerssituatie en veiligheid rondom de school.  
- Emailadres MR 

 
4. Huishoudelijke zaken 

- Stukje website goedgekeurd.  
- Geen MR ledenlijst op website. 
- Wel e-mailadres op website. Voorzitter beheert dit emailadres. 
- Vergaderrooster definitief vastgesteld.  
- Rooster van aan- en aftreding MR leden. Wordt bijgehouden door voorzitter MR. 
- Medezeggenschapsreglement en huishoudelijk reglement gekregen. 
- Dropbox aangemaakt. Daar komen alle stukken in.  
- Jaarverslag van dit schooljaar wordt gemaakt. Voorbeeld jaarverslag gekregen. 
- Wensen: cursus MR-start. 

 
5. Nieuws vanuit de GMR  

Update over de fusie Atrium en Blauwe Loper. 

6. Speerpunten MR  
- IKC. MR laat zich goed meenemen en informeren over de samenwerking met de 

andere partners van de IKC. Vast agendapunt van maken en vragen welke rol de MR 
hier al in kunnen hebben. 

- Rekenonderwijs. Wat zijn de effecten van de investeringen? 
 
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 20-01-2019 

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

GMR 30-01-2019 MR 06-04-2019 

GMR 13-02-2019 MR 08-06-2019 

GMR 26-03-2019 MR  

GMR 16-04-2019 MR  

GMR 20-05-2019 MR  

GMR 18-06-2019 MR  

 

Agendapunten volgende vergadering vanuit deze vergadering 

- Vast agendapunt: IKC, binnengekomen e-mails. 
- Hoe om te gaan met ouderbetrokkenheid 

- Nieuw schoolplan 2020-2024 
- Speerpunten- welke? Aanvullingen? 
- Foto maken 

 

Stukje nieuwsbrief 

Nieuws vanuit de Medenzeggenschapsraad (MR) 
Lopende zaken zoals schoolgids, schoolplan, begroting en jaartaken zijn besproken. 
Ook is gesproken over de (verkeers)veiligheid rondom de school en de vervangingsproblematiek bij 
ziekte en afwezigheid. 
De MR is geïnformeerd over de fusie van Atrium met de Blauwe Loper. Ook is de MR bijgepraat over 
de stand van zaken omtrent de ideeën voor het IKC. 
De MR heeft een korte scholing rondom de aanstaande fusie gevolgd die was georganiseerd vanuit 
de GMR’s van de beide organisaties. 
De speerpunten van de MR voor komend jaar: IKC en de extra inzet op het rekenonderwijs. Hier 
kunnen nog punten aan te gevoegd worden. 
Het gedeelte over de MR op website van de PJS is aangepast en hier zal ook het mailadres van de MR 
vermeld worden. Hier kunnen ook de notulen gevonden worden. 

 

 

 


