
MR vergadering 16 januari 2020 

18.30 – 20.00 uur op de Johannesschool 

3e vergadering van het schooljaar 

Aanwezig: Ellen, Stephanie, Anneke, Hedi, Karin. 

1. Opening vergadering  

2. Mededelingen 

- Activiteitencommissie: heeft zijn vuurdoop gehad met Sinterklaas en Kerst. 
Schoolleiding plant een evaluatiemoment in.  

- Personele bezetting: er is een leerkracht voor groep 4 gevonden, binnen de stichting. 
- Wel/ geen instroomgroep kleuters: het hangt op de aantallen. Waarschijnlijk vanaf 

april een splitsing. Nog geen concreet besluit genomen: wellicht groep 2 in de 
ochtend apart les.  

- Organisatiestructuur KSU: nog geen verdere informatie nog ontvangen. 
- Staking 30 & 31 januari: gaat door en is naar de ouders gecommuniceerd. Is geen 

reactie op ontvangen.  
- Lesinloop groep 3 t/m 8: stond in 2020 niet op de agenda, maar wordt ingeroosterd 

en gecommuniceerd naar ouders. 
- Johannes op de planken (JOP) & Johannes got Talent: is besproken in het 

docententeam. Het idee is om JOP te koppelen aan een (cultureel) thema waar we 
aan werken. De werkgroep cultuur gaat dit meenemen. 

- Huiswerk groep 8, gevoel bij ouders is dat dit te vrijblijvend is: is besproken met de 
leerkrachten. Uitkomst: huiswerk is niet vrijblijvend en wordt in groep 8 nu 
structureel ingezet. 

- Kerstmusical stond niet op de jaarkalender: wordt voor volgend jaar weer 
meegenomen. 

- Updaten website: de website moet op bepaalde punten geüpdatet worden, zoals dat 
we een BSO in school hebben. Dennis pakt dit op. 

- Jubileum: we bestaand 50 jaar. Woensdag 20 mei is gepland om het jubileum te 
vieren. Hoe in te vullen, wordt nog besproken in het team.   

- Vrijwilliger Leergaloos: vrijwilliger is gestopt. Het was niet wat ze zich had 
voorgesteld. Wij zien wel de meerwaarde van een vrijwilliger, wellicht in de 
toekomst weer. 
 

3. Actielijst 

Deze wordt als aparte bijlage rondgestuurd. 

 
4. Begroting 2020 

De begroting 2020 is doorgenomen met Jansje Dekker (KSU) en 1 lid van de oudergeleding en 
1 lid van de personeelsgeleding. Helder, geen vragen meer.  
 

5. Begroting ouderbijdrage - tussenstand 
Sinterklaas bleek duurder uit te vallen dan begroot, ondanks een goedkopere Sint en Pieten. 
Nog niet helder waardoor dit komt. Wellicht meer kleuters die een cadeau kregen? Of meer 
bovenbouw dat meer budget kreeg voor surprisecadeau? Dat is nu € 4,50. Personeels- en 
oudergeleding gaat ermee akkoord dat dit naar € 4,- gaat. Daar valt ook een leuk cadeau 
voor te kopen. Kerst viel goedkoop uit, de activiteitencommissie heeft veel laten sponsoren. 
 



Nog niet alle ouders hebben hun ouderbijdrage betaald. Schoolleiding gaat dit 
inventariseren. En verstuurd t een persoonlijke herinnering naar deze ouders. 
 

6. Johannes Academie 
Een ontevreden ouder trok aan de bel of er nog wel voldoende aandacht is voor de Johannes 
Academie. De ruimte is er nu niet in de formatie om dit goed en volledig uit te voeren. De 
leerkracht die de Johannes Academie leidt, springt ook bij in de klassen en heeft IB-taken. De 
korte termijnoplossing wordt nu dat de schoolleiding ondersteunt bij het lesgeven in de 
Academie. Naar een lange termijnoplossing gaat de schoolleiding op zoek (in formatie, 
buiten formatie, in budget). De Johannes Academie is een belangrijk profileringspunt van de 
school en daar moet aandacht voor blijven.  
 

7. Rondvraag 
Geen vragen.  

 

Volgende vergadering: donderdag 19 maart 18.30 - 20.00 uur.  

 

 

 

 

 


