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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 

(tegenwoordig on-line) om te vergaderen. 

  

Hieronder vindt u een samenvatting van de besproken onderwerpen tijdens de laatste 

vergadering. 

  

Nationaal Programma Onderwijs. 

Vanuit de overheid wordt er een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld om eventuele 

achterstanden die zijn opgelopen door de lockdown en het thuisonderwijs, op te vangen. De 

Joannesschool en het WSKO stellen hier een zogenaamd schoolprogramma voor waarin 

staat beschreven waar deze aanvullende subsidie in het school jaar 20/21 en 21/22 aan 

wordt besteed. Dit plan/schoolprogramma moet in mei gereed zijn en door de MR worden 

goedgekeurd. 

  

Formatie voor het nieuwe schooljaar 

Op dit moment wordt er aandacht besteed aan het opstellen van het formatieplan voor het 

nieuwe schooljaar. Afhankelijk van de toewijzing van bovenstaande subsidie worden er 

twee scenario’s uitgewerkt. Bovenstaande subsidie maakt het misschien mogelijk om extra 

personeel in te zetten waardoor de groepen kleiner gemaakt kunnen worden.  

  

Corona zelftest 

Vanuit de overheid zijn er zelftests beschikbaar gesteld voor de leerkrachten. Er is 

voldoende capaciteit om de leerkrachten twee keer per week een zelftest te laten 

gebruiken. Deze zelftesten zijn niet verplicht en komen niet als alternatief voor de GGD test 

bij een quarantaine situatie. 

  

Werkdruk 

Onder de leerkrachten is een enquête uitgevoerd aangaande de werkdruk. 

Hier zijn enkele verbeterpunten uit voort gekomen die worden opgepakt 

  

Tevredenheidspeiling 

Er is een tevredenheid enquête verzonden onder leerkrachten en leerlingen. Deze is door 

vrijwel iedere leerkracht ingevuld.Het aantal respondenten onder ouders is nog laag (19%) 

Middels de klassen app groep en de nieuwsbrief wordt dit extra onder de aandacht 

gebracht. 

  

 

 



Kwest BSO 

Op dit moment staan veel kinderen op de wachtlijst bij KWEST voor zowel de Joannesschool 

locatie als ook de andere KWEST locaties. 

Binnen de Joannesschool wordt onderzocht of het mogelijk is om de BSO groep te kunnen 

uitbreiden met 15 extra kinderen waarvoor ook aanvullende ruimte beschikbaar moet 

worden gesteld. 

  

Resultanten DIA toets 

De eerste DIA resultaten van groep 3 t/m groep 8 zijn besproken. 

De resultaten geven per groep inzicht waar de Joannesschool staat in verhouding met het 

gemiddelde van andere basisscholen. Ook geeft de toets inzicht in bepaalde gebieden waar 

aanvullen aandacht aan kan worden gegeven binnen een groep om het niveau te verhogen. 

  

  

Kamp groep 8 

De voorbereidingen zijn gestart voor het organiseren van kamp voor groep 8. 

Ondanks deze onvoorspelbare periode gaan we ervan uit dat kamp op locatie kan doorgaan. 

Eerdere jaren werd kamp gehouden op Texel maar voor dit jaar wordt er gezocht naar een 

alternatieve locatie welke zonder boot bereikbaar is. 

  

  

 


