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De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van kinderen, ouders en personeel 
op de Joannesschool. Gedurende het schooljaar komt de MR, 7 keer bij elkaar om te 
vergaderen. 
 
Hieronder vindt u een samenvatting van de besproken onderwerpen tijdens de laatste 
vergadering. 
 
Formatie 

• Formatie voor het nieuwe jaar is nog niet definitief en op sommige vlakken een 
uitdaging. 

• Drie leerkrachten verlaten de Joannesschool in het nieuwe schooljaar. Dit zijn de 
leerkrachten: Suzanne Mensch (andere school), Suzanne van Os (verlaat het 
onderwijs) en Jessica van Mil (gaat een jaar naar Australië) 

• Uitgangspunt is om weer 11 groepen te formeren bestaande uit o.a. 3 groepen 3/4 
en 3 groepen 5/6. 

o Lukt het niet om 11 groepen te formeren, dan gaan we weer terug naar 2 
groepen voor unit 5/6 

• Vacatures staan uit, en zijn mogelijk grotendeels al opgevuld 

Schoolplein 

• Ontwerp is gemaakt 

• Hek wordt op delen verplaatst waardoor het plein groter wordt, meer groen en leuke 
extra attributen 

• De school is bezig met fondsenwerving 

• Een buurman heeft bezwaar ingediend bij de gemeente. Gemeente komt na de 
meivakantie langs om het plan te beoordelen. 

Schoolgids 

• Vroeger werd de schoolgids afzonderlijk gemaakt door de school en middels een PDF 
document beschikbaar gesteld. 

• Dezelfde informatie wordt ingevoerd in het portaal van Vensters of “Scholen op de 
kaart” waardoor scholen vergeleken kunnen worden. 

• Vanuit de inspectie voor onderwijs wordt bepaald wat er in de schoolgids moet 
staan. 

• Het portaal van “Scholen op de kaart” is landelijk en kan deze informatie nu 
verwerken tot een schoolgids PDF bestand welke wij op onze website zullen 
publiceren.   

• Deze manier van werken voorkomt dubbel werk door dubbele invoer van gegevens. 

Jaarplan 

Onderwerpen voor het jaarplan 2022 / 2023 



• Rekenonderwijs 
• Hoogbegaafdheid 
• Spelenderwijs leren en aansluiting unit ½ naar unit ¾ 
• Ouderbetrokkenheid middels de Parro vanaf volgend schooljaar 
• Missie en visie ter voorbereiding op schoolplan toekomstige jaren 

o Huidige missie/visie staat al 8 jaar en wordt herzien 
• Alle WSKO scholen moeten opleidingsschool worden. Basis workshop coachen voor 

de leerkrachten waardoor stagiaires naar onze school mogen komen 
• Personeelszaken: gesprekkencyclus 

Luizenpluizen 

• Besproken of luizenpluizen zinvol is om op school uit te voeren. 
• In twee jaar corona is er geen moment voor luizenpluizen geweest en heeft dit niet 

geleid tot een luizen uitbraak. 
• Als de school hiermee stopt ligt er en grotere verantwoordelijkheid bij de ouders. 
• Het niet meer uitvoeren van luizenpluizen zorgt ook voor meer rust in de school. 
• Met de OV wordt besproken hoe zij hierin staan voordat er een besluit wordt 

genomen. 
• Er wordt ook gekeken hoe andere scholen binnen het WSKO hiermee omgaan. 

Technotheek 

• Danny vanuit de MR is bij de technoteek geweest. Zie meer info in onderstaande link 
• https://wos.nl/nieuws/artikel/technotheek-westland-geopend 
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