Notulen MR vergadering, Jozefschool Azewijn, d.d. 12 september 2019
Aanwezig:

Tamara Onnink
Remco Brinkhuis
Jeroen Schinkel, Rens Hendricksen

(leerkrachten Jozefschool)
(directeur Jozefschool)
(vertegenwoordiging ouders)

Start nieuwe MR
Eerste vergadering in nieuwe schooljaar. Dit in nieuwe samenstelling MR.
Notulen
Rens is bereid tot maken van de notulen van de vergaderingen.
Notulen van vergadering 3-7-2019 worden goedgekeurd met inachtname van de volgende
wijzigingen/opmerkingen:
- Punt ‘Formatie’, extra ureninzet van Jose is t.b.v. kernconcepten maar ook voor extra ruimte
voor de groep/klas.
- Punt ‘Algemeen’, strekking van verslag klopt maar norm is niet 55, dit verwijderen uit
notulen.
MR-leden
Afgesproken wordt dat MR vanuit de leerkrachten, naast de vaste inzet van Tamara, wordt
aangevuld met roulerende deelname van de andere leerkrachten. Dit i.v.m. beschikbare uren.
Besproken stukken
Besproken zijn de volgende stukken: concept-schoolplan 2019-2023, schoolgids en schoolkalender.
Vergadering stemt in met strekking van deze stukken. Aantal zaken worden ter verheldering
besproken. De volgende punten (zowel beleid als ook praktische zaken) zijn specifiek benoemd in de
vergadering:
- Schoolplan geeft aan dat financiële huishouding Pro8 gezond is en staat ten dienste van
realiseren goed onderwijs. MR-leden wijzen op benutting van kansen voor Jozefschool ter
behoud kwaliteit en positieve insteek voor toekomst. Volgens Remco heeft College van
bestuur van Pro8 ook nadrukkelijk uitgesproken de Jozefschool in stand te willen houden.
- Werken met kernconcepten wordt voortgezet. Deze methode kost veel voorbereidingstijd
maar levert ook enthousiasme en kwaliteit.
- Website van school wordt op korte termijn vernieuwd. Frisse en up-to-date uitstraling is
gewenst.
- Het mailadres van de MR is operationeel. Belangrijk dat berichten die eventueel binnen
komen snel worden gedeeld binnen MR.
- De nieuwe Parro App wordt op dit moment getest door school, verwachting is introductie dit
schooljaar;
- Actie ‘fruit van school’ krijgt waarschijnlijk weer een vervolg. Goed ontvangen afgelopen
schooljaar.
Rens en Jeroen vragen naar wenselijkheid van ‘acquisitie’ bij aantrekken nieuwe leerlingen en het
verder telkens onder de aandacht brengen van een positieve uitstraling van de school. Remco geeft
aan dat er bij de scholen onderling de afspraak geldt niet te ‘werven’ in elkaars werkgebied, wel staat
de deur altijd open voor ouders/leerlingen die zich melden.
Goede zaak dat nu ook vanuit Warm en Lengel de leerlingen Azewijn weten te vinden.
Geadviseerd wordt te gaan werken met frequente (kleine) publicaties in plaatselijke bladen. Dit met
als doel om school regelmatig positief in de schijnwerpers te houden. Voorbeeld bij start
kernconcept, evenementen enz. Nader uitwerken.

Rondvraag
- Enquete onder ouders heeft in 2018 helaas een lage respons opgeleverd. Ouders betrekken
bij school is aandachtspunt. Wellicht nog eens op agenda.
- Les ‘Achterhooks plat proaten’ in regio veel gehoord, waarom niet in Azewijn? Onderzoeken
mogelijkheden als evenement, niet als structureel onderwijs. Wel ter herkenning van taal en
achterhoekse cultuur. Rens zoekt uit.
- Gymzaal. Gemeente heeft besloten ca. € 80.000,- te investeren in gymzaal Kilder.
Onderliggende constructie met eigenaar gemeente en huur door school is exact zelfde.
Kansen voor Jozefschool? Remco denkt over na over wenselijkheid gesprek met wethouder
Ruth Mijnen. Nader bespreken.
- Inzet van meer vakspecialisten als gastprekers voor de leerlingen wellicht mogelijk?
Interessant idee, maar is niet altijd inpasbaar voor alle leeftijden. School is bereid tot kleine
onkostenvergoeding gastsprekers (vb. € 150 per spreekbeurt). Uitwerken.
- Verkeersles grote landbouwvoertuigen op agenda/program? Wellicht schakelen met fam.
Bosman. Belangrijk item qua (plaatselijke) veiligheid.
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