
Verslag/Weergave MR vergadering, Jozefschool Azewijn, d.d. 03 juli 2019 
 
Aanwezig: Jolien Roelofsen, Mirella Derksen (leerkrachten Jozefschool) 
  Remco Brinkhuis   (directeur Jozefschool) 

Anne Peters, Regien Liebrand  (bestaande vertegenwoordiging ouders) 
  Jeroen Schinkel, Rens Hendricksen (nieuwe vertegenwoordiging ouders) 
 
Afscheid 
Laatste MR-vergadering van Jolien en Mirella als leerkrachten Jozefschool. Tevens laatste 
vergadering voor Regien en Anne. Dank voor jarenlange inzet en betrokkenheid als MR lid. 
 
Welkom 
Van de vorige vergadering is geen verslag gemaakt. Remco heet Jeroen Schinkel en Rens 
Hendricksen, beide als afvaardiging ouders,  welkom als nieuwe MR leden. De bezetting van de MR 
vanuit de leerkrachten wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar nader afgestemd. Jose zal in 
GMR blijven deelnemen. 
 
Besproken stukken 
Het jaarrooster (kalender) en het vakantierooster worden besproken en akkoord bevonden. De 
bijbehorende urenberekening moet nog op enkele kleine punten door Remco worden aangepast 
zodat doortelling klopt. 
 
Het schoolplan (voor komende 4 jaar) en de schoolgids worden nader door school uitgewerkt. 
Mogelijk volgende overleg in concept gereed. 
 
Formatie schooljaar 2019-2020 
Overzicht formatie besproken, bezetting voor komende schooljaar is met gebruikmaking pool van 
Pro8 weer rond. Communicatie rondom vertrek van Jolien en Mirella had optimaler gekund. MR wil 
van dergelijk grote wijzigingen vooraf in kennis worden gesteld met inachtname vertrouwelijkheid. 
Afgesproken wordt de formatie telkens per jaar in mei/juni op de agenda te zetten ter bespreking. 
Overdracht van gegevens leerling is gewaarborgd in leerlingsystemen. 
Werkdrukgelden worden ook komend jaar benut in vorm van Eline (onderwijsassistent) en Jose 
(extra tijd voor kernconcepten).  
 
Terugkoppeling GMR 

- Alle verplichte veiligheidschecks en inspecties zijn door Pro8 uitgevoerd 
- Bezetting per school wordt uitgewerkt d.m.v. werkverdelingsplan 
- In komende jaar krijgt de website een update en nieuwe look 

 
CITO 
De CITO resultaten zijn dit jaar goed. Er is gescoord ruim boven het landelijk gemiddelde. Mooi 
resultaat. De inspectie die is uitgevoerd heeft daarnaast geen bijzonderheden opgeleverd. Conclusies 
van de inspecteur zijn dat de lessen goed van kwaliteit zijn en er slechts kleine verbeterpuntjes zijn 
vastgesteld (en inmiddels opgelost). In november 2019 volgt een nieuw inspectiebezoek. 
 
Algemeen 
Leerlingaantal per 1 oktober 2019 is naar verwachting 56 leerlingen (norm is 55). Remco geeft aan 
dat Azewijn status apart heeft qua aantallen. Beoordeling kwaliteit school wordt met name bekeken 
vanuit goed onderwijs en in mindere mate vanuit aantal leerlingen. Naar verwachting komende jaren 
geen problemen.  
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