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Algemeen
Toetsen en rapporten
Normaal gesproken volgen eind januari en begin februari een aantal toetsen uit ons leerlingvolgsysteem en de
rapporten. Op dit moment hebben we nog geen beslissing genomen m.b.t. de toetsen en de rapporten. De toetsen
kunnen uiteraard pas afgenomen worden als de kinderen weer naar school toe mogen. Daarbij adviseert CITO dat
kinderen minimaal anderhalve week les op school hebben gehad voordat de toets afgenomen kan worden. We
nemen hierover een beslissing op het moment dat duidelijk is wanneer de kinderen weer naar school gaan.
Ook m.b.t. de rapporten hebben we de beslissing nog niet genomen. We zullen u hierover zo spoedig mogelijk
informeren.

Oudergesprekken
Hoewel we dus nog geen rapporten hebben, willen we wel graag met alle ouders in gesprek gaan. Zeker in deze
bijzondere tijd is het belangrijk om contact te onderhouden.
Voor groep 7 en 8 zijn de afspraken voor gesprekken inmiddels bijna allemaal gemaakt, omdat deze gesprekken een
bijzonder karakter hebben. De kinderen van groep 7 krijgen een voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs
en de kinderen van groep 8 krijgen zelfs het definitieve advies.

Klein maar fijn…

De gesprekken met de ouders van de overige groepen vinden plaats op 9 en 11 februari, steeds tussen 15.00 en 16.45
uur en 19.00 en 20.30 uur. Vanaf aanstaande maandag kunt u inschrijven voor deze gesprekken via de link die u
opgestuurd krijgt. Inschrijven is mogelijk tot woensdag 16.00 uur.
De ouders van groep 6 hoeven niet in te schrijven. Dirk Meulendijk zal contact met hen opnemen voor het maken van
een afspraak. Uiteraard worden de gesprekken online gevoerd.

MR jaarverslag
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool St Jozef in Nederwetten. Dit jaarverslag is
bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in het schooljaar 2019-2020
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 door de ouders gekozen ouderleden en 2 door het team gekozen
personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij basisschool St. Jozef. Vanuit deze
betrokkenheid denken en beslissen wij mee over beleidszaken om daarmee een bijdrage te leveren aan een plezierige,
veilige, leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs op onze school. De raad spreekt voor zowel ouders en
leerlingen als personeel. Wij hopen met onze inzet deze positieve manier van werken te kunnen blijven voortzetten.
Naast het bespreken van actuele ontwikkelingen welke de school aangaan en de jaarlijkse terugkerende zaken, heeft ook
de toekomst van basisschool St. Jozef onze aandacht.
Tenslotte: Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het komend schooljaar positief opbouwend te kijken naar
alles wat ons wordt voorgelegd, ook in het licht van de corona crisis die sinds maart 2020 van invloed is op ieders leven.
Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag. Wij moedigen
ook zeker aan in deze tijden open met elkaar te blijven communiceren en de veranderingen samen te dragen.
De 2019-2020 MR bestaat uit 2 ouders en 2 personeelsleden:
Zitting in MR sinds:
Personeelsgeleding:
Oudergeleding:

Marian Hanenberg

September 2019

Carmen Latour

September 2019

Laura Lassouw

Januari 2018

Ageeth Bol

September 2014

Functie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Werkwijze:
Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens MR- vergaderingen is een jaarplanning
gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor elke vergadering de agenda vastgesteld.
Vergaderfrequentie:
In het schooljaar 2019-2020 heeft de MR 6 keer vergaderd alsook meerdere malen ad-hoc online vergaderingen gepland.
Op verzoek is directeur Harold Jacobs aanwezig geweest bij elke vergadering van de MR. Vanaf februari 2020 is het
CORONA (C-19) beleid onze prioriteit geweest voor continuering van onderwijs in aangepaste setting.
Onderwerpen/ speerpunten die veel aandacht hebben gekregen
tijdens dit MR-jaar

Schoolformatieplan & begroting ( adviesaanvraag MR)
Meervoudige combinatiegroepen: Groep 6 bij 7& 8 gevoegd

Schoolresultaten & nieuwe format rapportage ( rapportfolio)

Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere
onderwerpen tijdens vergaderingen aan de orde gekomen,
zoals:
MR activiteiten plan
Ouderraad: samenwerken/vergadermomenten met OR. MR
kascontrole voldaan. Aantrekken nieuwe leerlingen/PR school.
Activiteiten afstemmen op schooljaar. Groenplein ontwerp &
ontwikkeling
CORONA ( C-19) beleid: Borgen van onderwijs in noodsituatie,
borgen van onderwijs bij aanhouden beperkingen door C-19

Monitoren en opvolging resultaten (DLEs, vergelijk individu met
landelijk gemiddelde, extra aandacht technisch lezen)

MR Verkiezingen 2019-2020
In 2019-2020 heeft een wisseling plaatsgevonden: Marian van den Boomen heeft haar taken overgedragen aan Carmen
Latour en Marian Hanenberg. Daarnaast is middels MR verkiezingen vervanging voor Ageeth Bol met ingang van
schooljaar 2020-2021 gevonden: Piet Grauls heeft plaats genomen in de MR met ingang van het nieuwe schooljaar.

Door de kinderen:
Hallo ik ben Floris ik zit in thuisonderwijs en ja soms is het saai maar ook vaak leuk. Het thuisonderwijs is soms
ietsjes ingewikkelder soms worden mensen uit de vergadering gezet. Dat is eigenlijk soms een beetje als
cyberpesten gezien. De juffrouw heeft dan ook onze ouders er van op de hoogte gebracht dat dit gebeurde
maar ander onderwerp. Voor het thuisonderwijs moeten wij elke maandag wat nieuw huiswerk ophalen en dan
is iedereen weer bij elkaar en kan iedereen even gezzelig hoi zeggen. En zo gaat het zo’n beetje in het
thuisonderwijs.
Dit is mijn verhaal.
Het thuisonderwijs
Niemand vind het thuisonderwijs leuk, veel kinderen hebben moeite met thuis leren. Er zijn ook andere dingen
niet leuk aan thuisonderwijs, bijvoorbeeld de kinderen zien ze hun vrienden niet. Maar ook bij de volwassenen
zit het niet mee. De politie moet meer inbraken voorkomen de leraren zien hun leerlingen niet enzovoort. Maar
je kan je zeker vermaken bijvoorbeeld op de trampoline en voetballen en nog veel meer. Maar voor de kinderen
die het moeilijk vinden of kinderen met ouders met een vitaal beroep is er de noodopvang. De noodopvang is
een makkelijkere manier waarop de kinderen lekker kunnen leren.
ManuelIk vind thuisonderwijs stom!!!!!! Ik ga liever naar school dan dat ik thuis achter de laptop zit.
Dan vind ik het moeilijk om op te letten. En ik kan niet de hele tijd iets aan de
juf vragen. Mama helpt me maar mama moet ook Kay helpen. Ik vind het wel
fijn dat we eerder uit zijn. Hopelijk is Corona snel weer voorbij!!!!!
Van Quinn.

Werkplekken van Quinn, Kay en Louis

Deze tekening van Staf is gefotografeerd door oma. Oma heeft de
foto naar papa Piet gestuurd. Piet heeft hem naar school
gestuurd. U ziet hem nu in de nieuwsbrief.

Het thuis onderwijs
Ik vond het op het begin wel lastig. Maar nu gaat het al stukken beter. Ik zat eerst in de woonkamer maar dat
was niet zo fijn want als Mila aan het praten was horden ik een ego. Toen ging ik naar de speelkamer maar dat
was ook niet zo fijn. Dat kwam ook door ego. Toen ging ik naar mijn slaapkamer. Daar was het wat fijner. Maar
ik en mijn moeder was een wit rond tafeltje. Daar zet ik mijn computer op. En ik heb mij school werkjes in een
mapje van vorig jaar.
Dat was mijn thuis onderwijs verhaal. Van Luna
Ik ben Daan ik ben 8 en ik zit tuis door corona en ik vind het prettiger om op school te zijn.
Ik kijk alle persconferesties.
En ik vind het moelijk om thuis te werken.
En mijn moeder werkt bij de ambulance.
En zij heeft het heel druk.
Ze is vaak weg.
En papa ook
Papa maakt verandas.
Dus ik ben vaker bij oma.
En dat is gezellig.
Maar ik moet me ook consetreeren.
Schrijver Daan

Aan de slag met de kinderen
Beste ouders,
Tijdens de laatste OR vergadering is het idee ontstaan om buiten met de kinderen aan de slag te gaan. Een leuk
en corona proof idee. We merken dat de kinderen veel behoefte hebben om elkaar te zien en op deze manier is
dat mogelijk. Janneke van Wersch heeft het spits afgebeten en is met de kinderen van groep 4 een wandeling
gaan maken. We vonden het erg leuk om te zien hoe de kinderen ervan genoten hebben.
Misschien is het een leuk idee als meerdere ouders
dit voorbeeld doen volgen. Voor de kinderen een
leuk uitje en als de taken verdeeld worden, wordt
de inspanning om het te organiseren niet zo groot.
Een paar voorbeelden die je zou kunnen doen:
 (huis)nummer bingo
 Letterbingo (zoek een ding met de letter)
 Foto speurtocht (maak foto’s van
onderdelen van gebouwen of voorwerpen







die de kinderen onderweg tegen kunnen komen)
Speurtocht via aanwijzingen (bijv: ga bij Hoekstraat 34 linksaf enz.)
Natuurspeurtocht
Vogels spotten
Hutten bouwen
Tour de Nederwetten

Heel veel plezier!
Team Sint Jozef
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