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Inleiding
Dit is het jaarverslag (2019) van de Medezeggenschapsraad (MR) van Basisschool St. Jozef.
Medewerkers en ouders van leerlingen hebben inspraak in het beleid middels de
medezeggenschapsraad (MR). In dit verslag wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden
van de MR in het kalenderjaar 2019. Dit is overeenkomstig het reglement Medezeggenschap, waarin de
verslagverplichting is vastgelegd.

Wat doet de MR?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) stelt elke basisschool verplicht om een
Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is, wat de naam al suggereert, een orgaan voor
inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten
opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Het doel van de MR is dat belanghebbenden
kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en dat deze belangen behartigd worden.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en
instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming
betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van
de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het
schoolplan, het formatieplan, regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo), de
vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een
klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling en taakverdeling
Leden MR en vacatures
De geleding van de MR bestaat uit personeelsleden en ouders. De directie of leden van het
managementteam maken geen deel uit van de MR, maar nemen op verzoek van de MR wel deel aan
onderdelen van de vergaderingen, bijvoorbeeld om extra informatie te geven.
Op 31 december 2018 waren de onderstaande personen lid van de GMR.
Dhr. B. Swinkels
Dhr. P. Strijbosch
Mw. M. Hoeben
Mw. H. Sijben

Oudergeleding
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Personeelsgeleding

Per augustus 2019 heeft er een wijziging plaatsgevonden personeelsgeleding van de MR. De volgende
samenstelling van de MR geldt per augustus 2019:
Dhr. B. Swinkels
Dhr. P. Strijbosch
Mw. E. Nieuwenhuis
Mw. M. Coppelmans

Oudergeleding
Oudergeleding
Personeelsgeleding
Personeelsgeleding
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Taakverdeling
De taakverdeling binnen de MR is t/m augustus 2019 als volgt:
-

Voorzitter
Secretaris

Dhr. P. Strijbosch
Mw. H. Sijben

Na de wijziging van de samenstelling is de taakverdeling als volgt: (vanaf augustus 2019)
-

Voorzitter Dhr. P. Strijbosch
Secretaris Mw. E. Nieuwenhuis en Mw. M. Coppelmans

Vergaderingen
De MR kent in principe een acht-wekelijks vergaderschema. De agenda kent een aantal terugkerende
onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school, de besluiten uit de
GMR en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een
aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de
formatie e.d. De notulen van de MR zijn voor alle ouders en personeelsleden beschikbaar en
opvraagbaar via de MR leden.
In het kalenderjaar 2019 heeft de MR vijf keer vergaderd. De agenda van de MR vergadering wordt
vooraf door de secretaris opgesteld en besproken met de directeur, mevrouw N. Verbeten. In het eerste
deel van de vergaderingen is mevrouw N. Verbeten aanwezig om toelichtingen te geven aan de MR over
beleidsvoorstellen en lopende zaken.

Ter instemming of advies voorgelegde beleidsnotities
In het reglement medezeggenschap is vastgelegd dat de MR op een aantal beleidsterreinen
instemmings- of adviesrecht heeft. In het jaar 2019 heeft de MR instemming verleend op de volgende
beleidsstukken:
A. Schoolformatieplan 2019-2020
B. Schooljaarplan 2019-2020
C. Schoolgids 2019-2020

Ad. A Schoolformatieplan 2019-2020
Het formatieplan komt elk schooljaar weer terug op de agenda. In het formatieplan staan de plannen
voor het komende jaar als het gaat om bezetting op de groepen (o.a. leerkrachten en
onderwijsassistenten) en het daarbij behorende budget. Het formatieplan is door de MR besproken en
goedgekeurd.
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Ad. B Schooljaarplan 2019-2020
Het schoolplan beschrijft de kwaliteit van het onderwijs op de school en bevat het onderwijskundig
beleid, personeelsbeleid en de manier waarop de school de kwaliteit van het onderwijs waarborgt en
verbetert. Het schoolplan is door de MR besproken en goedgekeurd.

Ad. C Schoolgids 2019-2020
De schoolgids is een uitwerking van het schoolbeleid en de MR heeft hierop instemmingsrecht. Ook dit
jaar is de schoolgids onderwerp van gesprek geweest en heeft de MR ingestemd met de samenstelling
en inhoud.

Overige gespreksonderwerpen
Hieronder volgt een overzicht van de gespreksonderwerpen per MR vergadering.

MR vergadering 14 januari 2019
Begroting; toelichting door Mevr. N. Verbeten en getekend voor gezien door Dhr. P. Strijbosch
Tussenevaluatie doelen 2018-2019; Toelichting door Mevr. N. Verbeten welke acties er ondernomen zijn
en wat het vervolg daarvan is.
Actiepunten m.b.t. Cito-scores groep 8; kwantitatieve en kwalitatieve analyse is gemaakt en
vervolgacties zijn besproken.
Zorgen uitgesproken en geuit over de wisseling van directie.

MR vergadering 12 maart 2019
Prognose aantal leerlingen en schoolformatieplan besproken.
Trendanalyse n.a.v. M-toetsen
Opzetten oudervereniging

MR vergadering 13 mei 2019
Schoolformatieplan 2019-2020
Jaarplan schooljaar 2019-2020
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Schoolplan 2020-2024
Nieuwe visie: stand van zaken
Resultaten Cito-eindtoets
Besteding gelden werkdrukvermindering en effect daarvan op kwaliteit onderwijs

MR vergadering 24 juni 2019
Schoolgids 2019-2020
Evaluatie doelen schooljaar 2018-2019
Trendanalyse n.a.v. E-toetsen
Formatie 2019-2020
Schoolplan 2020-2024

MR vergadering 07 oktober 2019
Schoolgids 2019-2020
Schoolplan 2020-2024
Begroting kalenderjaar 2020
Stand van zaken visie school
Toelichting ouderraad: een ontzettend betrokken groep ouders, die elkaar helpen en ondersteunen
Start nieuwe leerkracht en houding ouders
Uitkomst audit: meer focus op directe instructie model
Aanpassen MR regelement en huishoudelijk regelement i.v.m. nieuwe MR leden
Jaarplanning MR
Verdeling van taken

Vooruitblik 2020
Naast de standaard onderwerpen welke elk jaar terugkomen zal de MR alle ontwikkelingen m.b.t. de
uitwerking van het schoolplan, formatieplan, en andere zaken die onze kinderen en het personeel
aangaan kritisch volgen.
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Voor het kalenderjaar 2020 heeft de MR het volgende vergaderschema:
-

-

20 januari 2020
26 mei 2020
23 juni 2020
1 september 2020
13 oktober 2020

Als medezeggenschapsraad (MR) willen we de belangen van onze school zo goed mogelijk behartigen.
De MR wil graag reageren op actuele ontwikkelingen en op voorstellen van het bevoegd gezag. Daarom
maken we gebruik van een jaarplanning.
Voor 2021 ziet die er als volgt uit:
Maand
Wat
Januari
Bespreken tussenevaluatie doelen 2019-2020
Definitieve begroting 2020
Opstellen jaarplan MR, Evaluatie Jaarplan MR
+ publiceren in Nieuwsbrief en op de website
Maart
Vakantierooster 2020-2021
Prognose aantal leerlingen en schoolformatieplan
2020-2021
Informeren trendanalyse n.a.v. M-toetsen
Schoolformatieplan 2020-2021
Mei
Bespreken van ziekteverzuimbeleid/vervangingen
Vergaderschema opstellen 2020-2021
Bespreken jaarplan schooljaar 2020-21(doelen)
Bespreken uitslag Cito-eindtoets
Juni
Schoolgids 2020-2021
Evaluatie doelen schooljaar 2019-2020
Informeren trendanalyse n.a.v. E-toetsen
Bespreken Risico Inventarisatie & Evaluatie
Oktober
Bespreken MR reglement
Bespreken jaarplanning MR 2020-2021
Bespreken kwartaalcijfers/begroting; aug-dec.
Bespreken begroting kalenderjaar 2020
December
Tevredenheidsonderzoek (indien nodig)
Brabants Verkeersveiligheids Label
Bespreken jaarverslag MR 2020

Advies of instemming

Advies
Advies
Instemming

Instemming
Instemming

Instemming

Advies
Instemming

Elke vergadering wordt aangevuld met actuele zaken of ingekomen agendapunten.
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