
Jaarverslag MR Jozefschool 2020-2021
Oktober 2021, door Bas Neutkens

U leest het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Jozefschool over het
jaar 2020-2021. Dit verslag is de verantwoording van de activiteiten van de MR.

In dit jaarverslag leest u:
● De samenstelling van de MR
● De bevoegdheden van de MR
● De onderwerpen die het afgelopen schooljaar door de MR zijn behandeld

Samenstelling van de MR
De MR bestaat uit 6 leden: 3 personeelsleden en 3 ouders van de Jozefschool. In het
schooljaar 2020-2021 zijn dat de volgende personen:

Ouders:
● Caroline Klein Woolthuis (moeder van Luuk en Finn, voorzitter MR)
● Nelleke Saal (moeder van Fay en Zoë)
● Vincent van der Velde (vader van Mirre en Ciske)

Leerkrachten:
● Marit Ellen (leerkracht groep 4/5, nieuw lid ter vervanging van juf Manon)
● Remco van Rijn (leerkracht groep 8)
● Bas Neutkens (leerkracht groep 6/7, secretaris MR)

Bevoegdheden MR
Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De MR is een
inspraakorgaan voor ouders en personeel. De MR overlegt met het bevoegd gezag (directeur
Miranda) over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend
onderwijs, personeelsbeleid en veiligheid.

In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat op welke gebieden het bevoegd gezag
aan de MR om advies of om instemming moet vragen. De directie vraagt bijvoorbeeld advies
aan de MR over toelatingsbeleid van leerlingen, samenwerking met andere instellingen of
onderhoud.

Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR ermee heeft ingestemd.
Bijvoorbeeld bij het schoolplan, de samenstelling van de formatie en de onderwijstijden.



Ten slotte heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat de MR op eigen initiatief
voorstellen kan doen aan de directie.

Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad ook een klankbord voor de directie en
een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Vergaderingen
De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 volgens de planning 9 keer vergaderd. De directie
was hierbij telkens een deel van de vergadering aanwezig. De notulen van de vergaderingen
zijn op te vragen bij de voorzitter van de MR.

Overzicht besproken onderwerpen schooljaar 2020-2021
Nieuwbouw Skool (OCT)
Elke vergadering stond de Skool op de agenda: de directie update de MR met de nieuwste
ontwikkelingen. De MR gaf adviezen betreffende beslissingen die moeten worden genomen.
De belangrijkste onderwerpen waren: de verdeling van de lokalen, de aankleding van het
gebouw en het ontwerp van het nieuwe schoolplein.

De MR ontving van bestuurder Joke Plass een brief over de afronding van de betrokkenheid
van de MR bij de nieuwbouw. Hierop heeft de MR met een formele brief gereageerd.
Vervolgens heeft in januari 2021 een digitale vergadering met MR, directie en bestuurder
plaatsgevonden.

Thuisonderwijs
De MR heeft tijdens de lockdown feedback vanuit ouders en team aan directie doorgegeven
over de vormgeving van het thuisonderwijs. Daarbij was niet alleen feedback op de inhoud
en vorm van het onderwijs: ook de communicatie vanuit school en de noodopvang kwamen
aan bod.

Nationaal Programma Onderwijs (NPO-gelden)
In april 2021 werd bekend dat de overheid een grote zak geld ging uitdelen om scholen te
helpen de corona-achterstanden weg te werken. De MR heeft de directie gecomplimenteerd
voor het uitgebreide plan dat vlot werd opgezet. Zo kon de Jozefschool nog tijdige leveringen
van Chromebooks binnenkrijgen en werden bestaande en nieuwe arbeidscontracten
vastgelegd.

Contact met Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Sarkon (GMR)
De MR heeft naar aanleiding van signalen vanuit het bestuur contact gezocht met de GMR
aangaande de verdeling van de NPO-gelden op bestuursniveau. Hier heeft de GMR
instemmend op gereageerd.



Logo
De MR heeft de directie voorzien van feedback over het proces, het ontwerp en de ontwerper
aangaande het nieuwe schoollogo.

MR in het weekbericht
De MR heeft twee keer een bericht geplaatst in het weekbericht om ouders te laten weten
wat zij doet en hoe zij te bereiken is.

Scholing MR
De MR heeft contact gezocht met het bestuur om een MR-scholing te volgen. Er staan twee
scholing op de planning bij de start van het schooljaar 2021-2022.

MR reglement
De MR heeft een eigen reglement opgesteld en goedgekeurd. Zo wordt vastgelegd op welke
manier wij overleggen, beslissingen nemen en communiceren.

Schooljaarplan, begroting, formatie en groepsindeling
De directie heeft de MR geïnformeerd in de cyclus van het afronden van het oude schooljaar
en plannen voor het schooljaar 2021-2022. De MR is akkoord gegaan met het
schooljaarplan, de begroting en de formatie.

Vooruitblik schooljaar 2021-2022
De verhuizing naar de Skool (gepland mei 2022) en de NPO-gelden zijn voor een belangrijk
speerpunt voor het MR komende schooljaar.

Een greep uit de onderwerpen rondom de verhuizing waar de MR over spreekt: de planning
van de verhuizing, de aankleding van het gebouw, de zichtbaarheid van de identiteit van de
Jozefschool in het nieuwe gebouw, het halen en brengen en het nieuwe schoolplein.

Volgend jaar is er weer een grote hoeveelheid NPO-gelden beschikbaar. De MR adviseert de
directie in de plannen die worden gemaakt om het geld te besteden.

In het schooljaar 2021-2022 gaat de MR in haar huidige samenstelling verder. Aan het eind
van het schooljaar staan er weer verkiezingen gepland.

Wilt u meer weten of de MR of een vraag stellen? Mail naar mr.jozefschool@sarkon.nl.

https://texelsonderwijs.nl/
https://www.nponderwijs.nl/
mailto:mr.jozefschool@sarkon.nl

