Jaarverslag MR Jozefschool Texel schooljaar 2018-2019
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Jozefschool Texel over het
schooljaar 2018-2019. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar acGviteiten.
Het jaarverslag beschrijJ de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en geeJ een
overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen zijn behandeld.
Ten sloLe wordt een vooruitblik gegeven op de aandachtspunten van de raad in het volgende
schooljaar.
Samenstelling en werkwijze van de MR
Wat doet de MR?
Iedere school heeJ verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is vastgelegd in de wet op de
medezeggenschap (WMS). De MR is een inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR overlegt
met het managemenLeam (direcGe, bouwcoördinatoren, Intern Begeleider) van de school over
schoolbeleid zoals bijvoorbeeld doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs,
personeelsbeleid en veiligheid.
De wet schrijJ precies voor op welke gebieden het managemenLeam aan de MR om advies en
instemming moet vragen. Het managemenLeam vraagt bijvoorbeeld advies aan de MR over
toelaGngsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere instellingen of over onderhoud. Sommige
plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeJ ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld
bij het schoolplan, de samenstelling van de formaGe en de onderwijsGjden. Ten sloLe heeJ de MR
ook iniGaGefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen iniGaGef voorstellen kan doen aan het
managemenLeam.
Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad ook een klankbord voor het managemenLeam
en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.
Samenstelling
De Medezeggenschapsraad op de Jozefschool bestond in het schooljaar 2018-2019 uit acht leden,
vier namens de ouders en vier namens de leerkrachten. VoorziLer van de MR was Kimberly Houwing.
De overige leerkrachten in de MR zijn Remco van Rijn, Janneke Zijm en Manon Boogaard. Namens de
ouders hadden bij aanvang van het schooljaar Corina Schipper, Kiran de Waal, Ricardo de Graaf en
Floortje Zijm zi[ng. Halverwege het schooljaar is Floortje Zijm wegens omstandigheden afgetreden
en heeJ Caroline Klein-Woolthuis middels verkiezingen haar plaats ingenomen. Aan het einde van
het schooljaar hebben Kiran de Waal, Ricardo de Graaf en Corina Schipper om verschillende redenen
aangegeven de MR te verlaten. Ook de voorziLer Kimberly Houwing verlaat de MR vanwege een
nieuwe baan. Er is besloten om per nieuw schooljaar met 3 leerkrachten en 3 ouders te gaan
vergaderen.
Werkwijze
De MR heeJ in het schooljaar 2018-2019 volgens rooster 7 keer vergaderd, waarbij de direcGe
steeds een deel van de vergadering bijwoonde. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn
geen toehoorders geweest bij de vergaderingen. De notulen van de vergaderingen zijn bij toerbeurt
gemaakt en desgewenst op te vragen bij de voorziLer van de MR. De eerste vergadering van het
schooljaar is komen te vervallen ivm een cursus van de AOB.

In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: mededelingen en beleidsstukken van
de sGchGng/direcGe, ingekomen post/nieuws vanuit de GMR, veranderingsonderwerpen binnen de
school, goedkeuring van beleidsstukken.

De MR in schooljaar 2018-2019
Wisseling leden
Halverwege het schooljaar is Floortje Zijm als lid afgetreden. Na verkiezingen heeJ Caroline Klein
Woolthuis haar plaats ingenomen. Aan het einde van het schooljaar hebben Kiran de Waal, Ricardo
de Graaf en Corina Schipper om verschillende redenen aangegeven de MR te verlaten. Ook de
voorziLer Kimberly Houwing verlaat de MR vanwege een nieuwe baan. Er is besloten om per nieuw
schooljaar met 3 leerkrachten en 3 ouders te gaan vergaderen. Na een oproep zijn er twee nieuwe
ouders gevonden. Er hoefde hiervoor geen verkiezingen plaats te vinden.

PresentaEe ouderavond
De MR heeJ zich gepresenteerd op de algemene ouderavond.

Scholing
De MR heeJ in september een scholing gevolgd van de AOB.

Jaarverslag mr
Het jaarverslag MR 17-18 is goedgekeurd op: 13 november 2018 en op de website geplaatst.
Zichtbaarheid MR in weekbericht
MR heeJ de zichtbaarheid als orgaan naar ouders toe vergroot door voorafgaande aan de
vergadering een korte noGGe te plaatsen in het weekbericht. Ook komend schooljaar zal de MR zich
presenteren op de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar.
Verantwoording schooljaar 2018-2019
In het MR jaarverslag wordt beschreven welke onderwerpen in de MR zijn besproken.

Schooljaarplan
Het schooljaarplan voor het schooljaar 18-19 is voorzien van feedback en teruggestuurd naar direcGe
op 9 oktober 2018.
Schoolgids
MR heeJ op- en aanmerkingen voor de nieuwe schoolgids doorgegeven aan direcGe.
BegroEng 2019
DirecGe heeJ op 15 januari 2019 bij de MR toelichGng gegeven op de begroGng 2019.
Werkverdelingsmodel:
De (P)MR heeJ ingestemd met het werkverdelingsmodel op 16 april 2019

Werkdrukgelden:
De MR heeJ kennis genomen van hoe de direcGe de werkdrukgelden van schooljaar 2018-2019 wil
inzeLen. Tevens is met direcGe de inzet van deze werkdrukgelden op 16 april geëvalueerd.
Onderwijs Centrum Texel
Net als in het voorgaande schooljaar is de MR kriGsch geweest op het proces rond het OCT.
Ontwikkelingen gaan soms plotseling snel waarbij er weinig bedenkGjd is. Tijdens de MR
vergaderingen heeJ de direcGe de informaGe rondom het OCT steeds met de MR gedeeld.
De MR heeJ steeds haar steun uitgesproken aan de direcGe, wanneer de belangen van de
Jozefschool anders leken te zijn dan die van andere Texelse scholen en zij die moest verdedigen.
De MR heeJ contact gezocht met de bestuursvoorziLer van Sarkon om in gesprek te gaan en
duidelijkheid te verstrekken. Dit is gebeurd.
De MR heeJ de acGe van de school in de gemeenteraad ondersteund. Er is aangegeven te willen
weten waar en wanneer de MR betrokkenheid en inspraak heeJ in het proces. Hier zijn twee
voorstellen voor gedaan vanuit de projectgroep. Er is gekozen voor stapsgewijze betrokkenheid van
de MR'en (van alle scholen).
Op 15 april 2019 en op 28 juni 2019 zijn er voorlichGngsbijeenkomsten geweest.

Gezamenlijke schoolEjden texelse basisscholen:
De MR heeJ een klankbordbijeenkomst bijgewoond en daarna een standpunt geformuleerd tav de
schoolGjden op de Texelse basisscholen. Dit standpunt/advies is op 19 maart 2019 teruggekoppeld
aan de klankbordgroep.

Contact GMR
De MR heeJ aandacht besteed aan het intensiveren van contact met de GMR en gevraagd om het
Gjdig ontvangen van de notulen. Er is een inlogcode ontvangen waarmee de scholen de GMR notulen
kunnen inzien.
Groei Jozefschool en kwaliteitsbewaking
De MR heeJ de direcGe net als vorig schooljaar geadviseerd de kwaliteit van het onderwijs goed te
bewaken. De groei van de school mag niet ten koste gaan van goed onderwijs.
Taakbeleid
Met de direcGe is van gedachten gewisseld over het te kiezen model voor het taakbeleid. De MR
heeJ de voorkeur van de direcGe en het team voor het overlegmodel onderschreven; de
personeelsgeleding heeJ formeel ingestemd met een gewijzigde opslagfactor.

Werkdrukgelden

De MR heeJ met de direcGe van gedachten gewisseld over de beste besteding van de
werkdrukgelden die vrijkwamen via het ministerie. Het personeelsgedeelte van de MR heeJ hierover
instemming gegeven.

FormaEe en groepsindeling
De formaGe 2019-2020 is, in samenhang met werkdrukgelden, weloverwogen tot stand gekomen,
waarbij de MR steeds is geïnformeerd en de PMR instemming heeJ gegeven. MR heeJ zich wel hard
gemaakt voor extra gelden. Dit heeJ echter geen resultaat gehad.

VervangingsproblemaEek
De MR heeJ de zorg van de direcGe rondom de vervangingsproblemaGek uitgebreid gedeeld, met
name nadat enkele malen een klas geen leerkracht had. De gymleerkracht heeJ halverwege het
schooljaar de school verlaten. Naar een vervanger wordt nog gezocht.
VakanEerooster
Het vakanGerooster is met de MR besproken en er is een advies uitgebracht.
Rondetafelsessie
De Mr is uitgenodigd door Sarkon voor een rondetafelsessie t.a.v. de visie. Deze is echter door
omstandigheden komen te vervallen.

Vooruitblik schooljaar 2019-2020
Aan het einde van het schooljaar is er een nieuwe vergaderplanning voor schooljaar 2019-2020
opgesteld. Naast de gebruikelijke vaste agendapunten op de jaaragenda (zoals schooljaarplan,
schooljaarverslag en begroGng) verwacht de MR komend schooljaar opnieuw te kunnen meedenken
over het OnderwijsCentrum Texel. De ontwikkeling van een nieuwe onderwijsvisie voor de
Jozefschool is eveneens een onderwerp waarover de direcGe met de MR van gedachten zal wisselen.

