
NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VERGADERING PJS   

  

Datum: 20 januari ’20, aanvang 19:30 uur 

Plaats: Paus Johannes School  

 

1. Opening, vaststellen agenda  
 

2. Notulen vorige vergadering doornemen + actielijst 
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. De actielijst wordt doorgenomen.  
 

3. Mededelingen 
- Foto maken van de MR voor op de site. 
- Schoolplan 2020-2024 besproken. Eventueel aanvullingen uit de enquête van de 

ouders toevoegen, daarna gereed. 
- Pestprotocol besproken. Aanvullingen gedeeld, wordt aangepast. Volgende 

vergadering vaststellen. 
- Woensdag bericht naar ouders over staking.  

 
 

4. Huishoudelijke zaken 
- Plaatsvervangend voorzitter bij afwezigheid bepalen we op dat moment.  
- Cursus MR misschien later, de oudergeleding leest eerst informatie uit cursusmappen 

van de leerkrachten. 
- MR-reglementen besproken en goedgekeurd. 

- IKC: nieuwbouw/ verbouw. 
- Deurbeleid bij de kleuters besproken. Het is ’s ochtends erg druk in de gang bij de 

kleuters. Kunnen we daar wat aan doen? Mogelijke opties besproken.  
- Informeren ouders van de groepen over de voortgang in de klas is nu beperkt. 

Startgesprek en dan pas in februari weer een gesprek. We hebben gesproken over 
ideeën hoe we de ouders beter op de hoogte kunnen houden naast inloopweken of in 
plaats van. Wordt meegenomen in overleg met leerkrachten. 

 
5. Nieuws vanuit de GMR  

Geen nieuws. 

6. Speerpunten MR  

Rekenen, wat zijn de effecten van de investeringen? 
              IKC, we laten ons informeren, blijft een vast agendapunt.  
              Vormgeving ouderbetrokkenheid in de school. 

 
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 08-06-2020 

GMR 26-03-2020 MR  

GMR 16-04-2020 MR  

GMR 20-05-2020 MR  

GMR 18-06-2020 MR  

 



Agendapunten volgende vergadering vanuit deze vergadering 

- Vast agendapunt: IKC, binnengekomen e-mails. 
- Schoolgids: opnieuw gepubliceerd? 

- Pestprotocol vaststellen  
- Deurbeleid kleuters 
- Duurzaamheid in school (collectief inkopen, afval scheiden) 

 

Stukje website 

Nieuws vanuit de Medenzeggenschapsraad (MR) 
Lopende zaken zoals schoolgids, schoolplan en pestprotocol zijn besproken. 
Ook is gesproken over het deurbeleid van de kleuters. Er zijn ideeën aangedragen om de mogelijke 
drukte te beperken. Deze worden onderzocht, communicatie hierover volgt. 
De MR bijgepraat over de stand van zaken over de totstandkoming van het IKC. 
De speerpunten van de MR voor komend jaar: IKC, de extra inzet op het rekenonderwijs en 
ouderbetrokkenheid. 

 

 


