
 

Jaarverslag 2018-2019 
Een sterke Medezeggenschapsraad (MR) kan niet zonder een actieve en goed geïnformeerde 

achterban! Hierbij het MR jaarverslag van de van de St. Josephschool van het schooljaar 2018-2019. 

Inleiding: 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Een MR bestaat uit twee delen: een 

vertegenwoordiging namens de ouders (oudergeleding) en een vertegenwoordiging namens het 

personeel (personeelsgeleding). 

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het 

vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, de begroting en de manier 

waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.  

Missie: 
“Onze MR wil op professionele en transparante wijze kritisch en constructief meedenken en meewerken 

aan de kwaliteit van zowel de leer- als de leefomgeving van de Sint Josephschool.” 

De MR is de spreekbuis van leerkrachten, ouders en leerlingen. Op deze manier fungeert de MR als 

klankbord naar de directie. Daarnaast heeft de MR overleg met de AC (activiteiten commissie). 

Samenstelling MR: 

De MR van de St. Josephschool bestaat uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden. De zittingsduur van 

een MR-lid is 3 jaar. De samenstelling van de MR van onze school was in het afgelopen schooljaar als 

volgt: 

Personeelsgeleding Functie 

Jonneke van Keulen Secretaris. 
Leerkracht groep 2-3A 
Sinds schooljaar 2018-2019 in de MR. 

Willem Brunia Lid.  
Leerkracht groep 1B 
Sinds schooljaar 2013-2014 in de MR. 

Oudergeleding Functie 

Saskia Bakker Voorzitter. 
Kinderen in groep 2, 4 en 6 
Sinds schooljaar 2017-2018 in de MR.  

René van Meijel Lid.  
Kinderen in groep 1A en 2-3A 
Sinds schooljaar 2018-2019 in de MR. 

 

  



 

Vergaderingen: 

In het afgelopen schooljaar heeft de MR 8 reguliere vergaderingen gehad, daarnaast deelname bij 2 

sessies voor het brainstormen van het schoolplan 2019-2023. De vergaderingen waren niet alleen 

binnen de eigen geleding (ouders en personeel), maar ook met directie. Hieronder een overzicht: 

MR: 

Jaarlijks terugkerende onderwerpen: 

Schooljaarplan, schoolgids, formatie, veiligheidsplan, begroting, de notulen van de GMR, de Integrale 

Managementrapportage (verantwoording) en School ondersteuningsprofiel (was het ‘zorgplan’). 

Hierover is, daar waar nodig, een instemming dan wel een advies door de MR gegeven.  

 

Prominente onderwerpen schooljaar 2018-2019:  

o Monitoren personele bezetting in het licht van een (landelijk) leerkrachten tekort 
▪ Aantrekkelijke school 

▪ Rol van Stichting Aves 

o Betrokkenheid en identiteit 2018 - 2019 
▪ Communicatie 
▪ Ouderparticipatie 
▪ Kerk en School 

o Fusie Aves - SCPO 
▪ Actief contact GMR 
▪ Inhoudelijk volgen Fusie ontwikkelingen 

o Onderwijs van de toekomst 
▪ Kind centra 
▪ Onderwijsvisie 

 

Specifiek besproken onderwerpen met de directie schooljaar 2018-2019 
Personele bezetting, ouderbetrokkenheid, onderwijsvisie, identiteit/contact kerk en het contact 

GMR/fusie Aves-SCPO. 

Transparantie en toegankelijkheid 

Alle MR vergaderingen zijn openbaar en zijn van tevoren aangekondigd op de website van de St. 

Josephschool. Tevens schrijft de MR na elke vergadering een korte samenvatting van de besproken 

onderwerpen in de nieuwsbrief. Dit schooljaar hebben zich geen ouders gemeld die een vergadering 

wilden bijwonen. Wel zijn er vragen binnen gekomen over de samenstelling van groepen en personele 

bezetting. 

Samenstelling MR 

In verband met het einde van de zittingstermijn van Willem Brunia en de beëindiging van het 

dienstverband van Jonneke van Keulen op de St. Josephschool zullen dit schooljaar vanaf september 

2019 toetreden als lid van de MR: 

- Edith Kamphorst  (lid + zitting in de GMR / leerkracht groep 8) 

- Caroline de Wit  (secretaris / leerkracht groep 2-3C) 

 

MR St. Josephschool 

E-mail adres:  mr.kbsstjosephschool@aves.nl                       

Website:  www.st-josephschool.nl 
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