
Medezeggenschapsraad      

 
 
21 maart 2022 / 19:30 – 21:00 uur 
Aanwezig: Cindy, Ronald, Andrea, Claudia, Desirée, Bas, Marijne, Yvette en Remon 
Afwezig:   x  
 

1. Vaststelling agenda en ingekomen stukken  

Vaststellen agenda 
 
1. Openstaande actiepunten 

1.1. Enquête afname ouders en verzorgers De Nieuwe Jozef 
De inhoud van de vragenlijst is besproken. Er zijn een aantal vragen die 
aangepast dienen te worden conform lesgeven op De Nieuwe Jozef. 
Remon past de vragenlijst voor locatie De Nieuwe Jozef aan en laat dit nalezen 
door Desiree. De enquête ‘oudertevredenheid’ wordt daarna voor beide 
scholen uitgezet. Het invullen van deze vragenlijst kan tot de meivakantie. Na 
de meivakantie worden deze vragenlijsten geïnventariseerd door Remon. 
De uitslagen van de enquêtes worden in het eerstvolgende overleg 
gepresenteerd en verwerkt in het nieuwe schoolplan. 
 
1.2. Foto’s MR leden 
Er zijn tot op heden nog geen persoonlijke foto’s gemaild.  
De foto’s willen wij gebruiken om de leden van de MR zichtbaarder te maken 
binnen de scholen. Er is afgesproken dat eenieder deze week de foto naar 
Marijne mailt. 
          
1.3. Terugkoppeling wetsvoorstel tot wijziging MR op scholen, door Claudia 
Is er inmiddels verduidelijking? 
De implementatie van het wetsvoorstel is uitgesteld.  
Marieke Weijers, contactpersoon GMR is afwezig. Claudia heeft contact gehad 
met Marieke, maar er blijkt bij de GMR verwarring te zijn over wie voor ons de 
contactpersoon is. Er is afgesproken dat Claudia gaat navragen bij de GMR wie 
onze contactpersoon is en nodigt deze persoon uit voor onze eerstvolgende 
vergadering op 9 mei.  
 
1.4. Overige ingekomen stukken 
Zie agendapunten hieronder. 
 

 
 
 
Actiepunt: Remon past 
inhoud vragenlijst aan voor 
De nieuwe jozef en zet 
daarna enquête 
‘oudertevredenheid’ uit op 
beide scholen. 
 
 
 
 
Actiepunt: Alle leden dienen 
deze week een foto naar 
Marijne te mailen. 
 
 
 
Actiepunt: Claudia gaat 
navragen wie er vanuit de 
GMR contactpersoon is voor 
de Jozefschool en De Nieuwe 
Jozef. Deze persoon wordt 
opnieuw uitgenodigd om aan 
te schuiven bij onze 
eerstvolgende vergadering. 

2. Agendapunten   

2.1 Nieuws uit de werkgroepen, door Desirée 
Werkgroep (O)ICT:  
Door de werkgroep zijn de doelen van de leerlijn digitale geletterdheid onderzocht. 
Deze doelen blijken voor beide scholen verwerkt te zijn in onze methode Da Vinci,  
voor de groepen 3 t/m 8. Om deze doelen gelijkwaardig aan te kunnen bieden, 
stuitte wij op het verschil in leerkrachtvaardigheden. Daarom is de werkgroep nu in 
kaart aan het brengen wat er nog nodig is aan scholing, zodat alle leerkrachten met 
deze leerlijn uit de voeten kunnen. 
 
Vanaf volgend schooljaar zullen de groepen 6 t/m 8 op De Nieuwe Jozef les krijgen 
met ‘Robotica in de klas’. Iedere maand is er een nieuwe uitdaging waar de 
leerlingen mee aan de slag mogen gaan. Zo leren zij over de wetenschap & 
techniek en werken zij aan de 21e -eeuwse vaardigheden.  
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Werkgroep Pedagogisch: In de afgelopen periode is er aandacht besteed aan hoe 
je aandachtsoefeningen kunt doen in de klas. Ook is er schoolbreed ingezet op een 
doorgaande lijn betreft de zichtbaarheid van HVO in alle klassen. 
 
Werkgroep Didactisch: Op beide locaties worden de collega’s getraind om EDI, 
manier van instructie geven, in te zetten.  
Op het Fort is er een nulmeting gehouden onder de (nieuwe) collega’s. Vanuit daar 
zijn er twee leerpunten uitgekomen: formuleren van lesdoelen en lesobservaties 
uitvoeren bij andere collega’s. 
Ook wordt er door een kleine werkgroep de huidige rekenmethode, Wereld In 
Getallen versie 5 in Snappet onder de loep genomen. 
Op de Blomstraat zijn er klassenbezoeken geweest waarbij gekeken werd hoe de 
instructies worden gegeven door de groepsleerkrachten. 
 
Werkgroep Thematisch: Alle thema’s zijn vooraf voor alle groepen gepland voor 
het hele schooljaar. Dit werkt prettig, omdat de collega’s in de bouwen (1-2, 3 t/m 
5 en 6 t/m 8) de thema’s vooraf samen kunnen uitwerken en voorbereiden. 
Er is onderling, tussen de locaties, nog geen uitwisseling geweest als het gaat om 
thematisch werken. 
 
Blomstraat: Er zijn duidelijke afspraken over hoe het themawerk zichtbaar is in de 
klassen. De collega’s komen wekelijks bij elkaar om samen het thema voor te 
bereiden. 
 
Fort: Elke klas zorgt ervoor dat het themawerk zichtbaar is in de klas en/of op het 
leerplein. Dit verschilt per klas/ bouw in verband met de verschillende ruimtes. 
De collega’s bereiden veelal zelfstandig het thema voor. Er worden onderling 
lesideeën uitgewisseld en het thema wordt samen opgestart en afgerond. 
In de onderbouw worden ook de Parnassys leerlijnen toegevoegd aan de 
themadoelen. In de onderbouw is nu nog een groot verschil in klassen en de 
manier van samenwerken. 
In groep 4 t/m 8 wordt er sinds dit schooljaar gewerkt met de nieuwe methode Da 
Vinci Taal. De collega’s zijn momenteel niet tevreden over een aantal zaken en zijn 
intern in overleg hoe zij dit kunnen oplossen/ oppakken.  
 
Verschillende werkgroepen hebben aangegeven dat het lastig is om af te stemmen 
tussen de twee scholen en dat sommige leerkrachten onvoldoende tijd hebben om 
de werkgroepen goed neer te zetten. 
 

2.2 Speerpunt jaaragenda: organisatie 
- De formatie wensen van de collega’s voor beide locaties voor schooljaar 2022-
2023 worden door Remon geïnventariseerd.  
- Wat gebeurt er met de Jozefschool, locatie Blomstraat?  
Remon heeft morgen een gesprek met de ASKO over de toekomst van de 
Blomstraat. Een optie kan zijn dat de Jozefschool gaat fungeren als overloopschool. 
Dit betekent dat als de scholen in de omgeving vol zijn, op de overgebleven 
plekken kinderen geplaatst kunnen worden op de Blomstraat.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medezeggenschapsraad      

 
 

2.3 ASKO & bestuur, door Remon 
Momenteel zijn er bij het bestuur alleen interim directeuren. 
Het nieuwe koersplan wordt besproken in de GMR, daarna in de MR en tot slot 
wordt dit meegenomen in het nieuwe schoolplan. Deze week wordt de visie op 
leiderschap besproken onder de directeuren. 
 
Verbouwing/uitbouw DNJ: Basisschool de Weesperrijk en De Nieuwe Jozef gaan 
niet tegelijkertijd verbouwen. De scholen zullen om beurten de uitbouw laten 
plaatsen. De Weesperrijk begint met verbouwen in augustus ’22. De Nieuwe Jozef 
zal als tweede, gepland van de kerstvakantie tot zomervakantie ‘23. De materialen 
worden geleverd vanuit Oekraïne, er wordt rekening gehouden met eventuele 
vertragingen. 
Plaatsingsbeleid: Er is gesproken over IKC Cadans. Zij omzeilen de afspraak als het 
gaat om het afgesproken plaatsingsbeleid binnen Weesp.  
Tot nu toe heeft iedereen zijn/haar 1e keus kunnen krijgen. 
 

2.4 Klachtenregistratie, door Remon 
De klachten van augustus ’21 tot maart ’22 zijn besproken. 
 

2.5 WVTTK 
- E-mail ouder groep 8 
Een ouder uit groep 8 heeft de MR gemaild, omdat zij de capaciteiten van de 
leerkrachten betreft het werken met Snappet in twijfel trekt. Zij vraagt zich af of 
(nieuwe) leerkrachten worden geschoold door ons of door een scholing vanuit 
Snappet. 
Op beide locaties geldt dat alle leerkrachten een Snappet training hebben gevolgd. 
Nieuwe collega’s volgen ook de starttraining. Daarna wordt er ook vanuit Snappet nog 
een verdiepingstraining aangeboden. Marijne heeft eerder telefonisch contact gezocht 
met deze ouder om het verhaal te horen. Er volgt geen nieuw contactmoment vanuit 
de MR. 
 
- Vakantierooster 
Voorstel: De Nieuwe Jozef vanaf volgend schooljaar op de woensdag lesdagen tot 
12:00 uur i.p.v. 12:30 uur in verband met de gevaarlijke verkeerssituaties rondom de 
school. De schooltijden op de andere dagen en voor de Blomstraat blijven hetzelfde. 
 
- BSO 
Momenteel worden er veel gesprekken gevoerd met de BSO. Wat een 
veelvoorkomend probleem is dat er wel plekken zijn maar geen personeel. 
Er wordt met de partijen gezocht naar een oplossing. 
Wel plekken, maar geen personeel.  
 
- Vluchtelingen 
Vanuit Oekraïne komen er steeds meer vluchtelingen naar Nederland. Het aanmelden 
van deze kinderen verloopt via de centrale stad. In eerste instantie zullen er geen 
vluchtelingen bij ons op school geplaatst worden.  
 
- Flora gelden 
Maureen is op de achtergrond druk bezig om subsidies aan te vragen voor komend 
schooljaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besluitvorming:  
-  akkoord gegeven op 
wijziging lestijd betreft 
woensdagen tot 12:00 uur 
-  akkoord op 
vakantieroosters, beide 
locaties. 
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- Ouders in de school 
We zijn inmiddels weer twee weken bezig met ouders in de school, locatie Fort. 
Ouders kunnen zich middels Parro aanmelden om mee te kijken in de klas en/of op het 
leerplein tussen 08:15 en 08:45 uur. Voor locatie Blomstraat geldt dat ouders na 
schooltijd, op uitnodiging van de groepsleerkracht(en), een kijkje kunnen nemen. 
- Op de Blomstraat zijn de biebouders weer gestart met bieb. 
 
- Muziekonderwijs, locatie Fort: Na de meivakantie worden er voor de groepen 6 en 7 
instrumentlessen verzorgd. Vanaf volgend schooljaar kunnen de kinderen in de 
bovenbouw een keuze maken in welk muziekinstrument zij willen bespelen. 
 

2 Agenda volgende vergadering: 9 mei 2022  

- Speerpunt jaaragenda: ouderbetrokkenheid, communicatie, pedagogisch en 
didactisch handelen 

- Nieuws uit de werkgroepen 
- Nieuws GMR 
- Uitslag oudertevredenheidsonderzoek 
- Organisatie:  

Hoe willen wij de school organiseren in verschillende lagen? 
Formatie ’22-‘23 

- WVTTK 
 

Marijne 
 
Desirée 
Claudia (& Bas) 
Remon 
Remon 
 
 

3 Overige, rondvraag en afsluiting  

Geen vragen voor de rondvraag.  

 


