
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   

  

Datum: 6 april 2020, aanvang 20:00 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: Suzanne Slort 

 

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:  
-  Onderwijs op afstand. Team heeft heel hard gewerkt om alles goed op te zetten en te laten 

verlopen, compliment!  

Ouders denken heel wisselend over de thuisscholing. De ene ouder vindt het te veel, de ander te 

weinig. Het uitgangspunt is twee, tweeënhalf uur per dag.  

Leerkrachten kunnen zien hoeveel de leerlingen aan het werk zijn geweest. Dit wordt niet 

gecontroleerd, het is de verantwoordelijkheid van de ouders.  

Cito-toetsen in mei zijn afgelast. Het is nog niet bekend of en wanneer deze gehouden worden. 

Wellicht aan het einde van het jaar om hiaten in beeld te brengen. 

Er is aandacht voor kinderen met een sociaal-medische indicatie en gezinnen waar het op het moment 

wat moeizamer verloopt. Leerkracht en IB’er en houden contact. Kinderen die extra ondersteuning 

kunnen gebruiken, kunnen ook geholpen worden door de onderwijsassistenten, dit is op vrijwillige 

basis. 

Overgangsadviezen en warme overdrachten groep 8 zijn geweest en goed afgerond. Het VO heeft 

goed meegedacht en meebewogen. 

Meivakantie blijft vakantie, geen schoolwerk. Leerkracht is alleen bereikbaar in geval van calamiteiten. 

- Formatie is Frans mee bezig , nu nog geen verdere informatie.  

- IKC planning is ietwat aangepast. Eerst behoeften in kaart brengen en dan kosten berekenen. 

Phoenix krijgt nieuwe directie per 01-08.   

-  Oudervragenlijst staat voorlopig nog open. Frans beslist wanneer deze dichtgaat. Respons is nu 

146 van de 207, prima score. Resultaten zijn kort met MR doorgenomen.  

- Schoolplan en gedragsprotocol volgen later, is op dit moment geen tijd voor om deze te 

ontwikkelen.  

- Vakantierooster 2020-2021 is nog niet af. Insteek is vrije dagen koppelen aan weekenden, niet aan 

vakanties. 

- Deurbeleid kleuters en inloop groep 3,4 zijn op dit moment niet urgent. Volgt later. 

- Op dit moment veel vragen omtrent huidige situatie: Hoe gaan we het jaar afronden? Wat betekent 

dit voor ons leerprogramma? Wat kan nog wel aan activiteiten? Wat kan niet meer? 

 

Huishoudelijke zaken 
Er zijn geen binnengekomen mails. 

 

 



Nieuws vanuit de GMR : Geen nieuws, zodra er nieuws is, stuurt Simone dit door.  

 

 Rondvraag  
Vergadering 10-06 blijft staan, waar en hoe wordt later bekend.  
 

Stukje voor de nieuwsbrief: 

 

MR-vergadering, 6 april 2020 

Afgelopen dinsdag hebben we compleet en wel, voor het eerst  

online, vergaderd met de MR. We hebben het met name gehad  

over de sluiting van de scholen en het thuisonderwijs.  

Het team werkt hard om de scholing op een goede manier door te  

laten gaan. De feedback die de leerkrachten van ouders krijgen is  

erg divers; de ene ouder vindt dat er veel te weinig gedaan wordt, terwijl de ander vindt dat er 

enorm veel werk verzet moet worden. Uiteraard vergt het thuisonderwijs veel tijd van de ouders, dat 

begrijpen de leerkrachten maar al te goed. Uitgangspunt is dat een gemiddelde leerling zo’n twee tot 

tweeënhalf uur per dag met schoolwerk bezig is.  

De oudergeleding van de MR geeft het team een groot compliment, we zien dat er hard gewerkt 

wordt en dat de betrokkenheid van de leerkrachten erg groot is.  

De oudervragenlijst is al door 146 van de 207 ouders ingevuld. Dat is een mooie score. Heeft u deze  

nog niet ingevuld, dan zou het heel fijn zijn als u dat alsnog doet. 

Door de Corona-crisis is er op dit moment nog even geen tijd voor dingen zoals het schrijven van het 

nieuwe schoolplan en de bijeenkomsten over het IKC. Dit soort dingen worden natuurlijk zo snel als 

mogelijk is weer opgepakt.  

Na een welverdiende meivakantie weten we of de scholen weer open kunnen gaan of langer dicht 

blijven. Tot die tijd wensen we u veel succes, sterkte, maar ook plezier met het begeleiden van uw 

kind(eren). Verder hopen wij dat jullie allen gezond blijven.  

Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR? Schroom niet en stuur een e-mail naar 

mr.pjs@atriumscholen.nl. 

 

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  

 



 
 
 

 


