
Verslag MR overleg 23-02-2022 
  
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. 
  
Stand van zaken rondom Coron 

• Sinds november zijn unit 3/4, 5/6 en 7/8 in quarantaine geweest,  

• 10 medewerkers hebben Corona gehad, die zijn vervangen door 
onderwijsondersteuners en duo collega’s 

• 2x 1 groep naar huis gestuurd (5/6 en & 7) vanwege afwezigheid leerkracht 

• School was een extra week dicht voor kerstvakantie. 

• Meer dan de helft van de kinderen heeft Corona gehad 

• Veel leerkrachten hebben online en fysiek les gegeven wat veel vraagt van de 
leerkrachten. 

• Na de voorjaarsvakantie 
o Terug naar unitleren 
o Er wordt goed gekeken naar leerlingen op sociaal en emotioneel gebied nu zij 

thuisonderwijs hebben gehad. 
o Door de beschikbare NPO gelden is de wens om ook volgend jaar in kleine 

groepen te blijven werken. Het is nog onduidelijk wat de hoogte is van de 
NPO gelden.   

  
Resultaten DIA 
Resultaten DIA zijn besproken op de gebieden begrijpend lezen, spelling, cijfer/rekenen en 
Avi (technisch lezen) 

• Begrijpend lezen is aandachtspunt bij groep 7; rest van de groepen boven de 
streefscore 

• Spelling: alle groepen bovenin de streefscore of er boven, 

• Rekenen: groep 7 en 8 bovenin de streefscore, verdient aandacht. Groep 8 heeft wel 
al basisniveau behaald. Rest van de groepen boven streefscore. 

• Technisch lezen/Avi: voor groep 3 extra aandacht voor technisch lezen, rest van de 
groepen op niveau 

  
Jaarplan 

• Rekenen is de focus voor dit jaar, met momenteel aandacht voor gebruik van 
Snappet 

o School heeft nu een opgeleide Snappet coördinator. 
o Tijdens de studiedag wordt dit onderwerp besproken waardoor iedereen 

dezelfde werkwijze in Snappet heeft. 
o Kinderen meer inzicht geven in eigen resultaten en hiermee meer 

eigenaarschap te geven in hun eigen leerproces.  

• Spelenderwijs leren (kleuters en groep 3) 

• Technisch lezen: 
o Nieuwe methode Karakter wordt ingezet 



o Aandacht voor leesmotivatie en evaluatie leerresultaten 

• Extra uitdaging/hoogbegaafdheid gaat binnenkort starten 

• Creativiteit 

• Pedagogisch klimaat 

• Ouderbetrokkenheid ouders mogen weer in de school komen (inloop, activiteiten, 
gesprekken met de leerkracht) 

  
Overige besproken onderwerpen 

• Personeel en formatie 202 
Na de voorjaarsvakantie zijn de budgetten duidelijk en kan gestart worden met de 
formatie 

 

• Vakantierooster 2022 – 2023 
 

• Er zijn door de WSKO CO2 meters besteld voor in de klassen. Deze zijn nog niet 
geleverd. 

 

• MVO-ondernemer heeft in twee klassen ook luchtfilters geplaatst waarbij ook veel 
data omtrent de luchtkwaliteit wordt ingewonnen. 

  

• Uitbreiding schoolplein 
·         Hovenier is druk en moet een tekening/ontwerp maken 

o   Dit ontwerp moet door de buurt worden goedgekeurd. 
·         Johan Cruyff foundation heeft aangeboden te ondersteunen bij het opknappen 
van het schoolplein ter nagedachtenis aan Lara van Ruijven. 

 


