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2019/2020
Inleiding
Dit is het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de St. Jozefbasisschool in
Wateringen.
Dit jaarverslag is bedoeld om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in
het schooljaar 2019-2020.
Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad bestaat uit 3 door de ouders gekozen ouderleden en 3 door het
team gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht
betrokken bij de St. Jozefbasisschool.
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.
De MR 2019/2020 bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:

oudergeleding

personeelsgeleding

Naam

Functie

Lisanne Harteloh

voorzitter

Bianca van Paassen

MR lid

Manon Ettienne

MR lid

Natascha Gronsveld

secretaris

Diane van Deutekom

MR lid

Marian van de Voorde

MR lid

Vertegenwoordiging in de GMR: Marian van de Voorde
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. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in elke
vergadering aan bod komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we vanuit de MR
hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten komen conform de Wet
Medezeggenschap op scholen, zoals het schoolformatieplan en de schoolgids. Daarnaast is
deze planning aangevuld met specifieke onderwerpen per vergadering. Ook de
onderwerpen die in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) worden
behandeld, komen ter sprake tijdens de MR-vergaderingen.
Vergaderfrequentie
In het schooljaar 2019/2020 heeft de MR 5 keer vergaderd. Op verzoek is directeur Daphne
Sprenkeling aanwezig geweest bij een aantal vergaderingen van de MR.
Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:
Bestemming ouderbijdrage
De bestemming van de nog in kas aanwezig zijnde ouderbijdrage uit de tijd van de overblijf.
In samenspraak met de OV, de MR en de leerlingenraad is daar een klimwand voor in de
gymzaal van aangeschaft en kunst kerstbomen. Het overgebleven geld krijgt in het
schooljaar 2020/2021 een bestemming.
Stakingen door onderwijspersoneel.
Er gekeken naar eventuele andere vormen van staken en duidelijk gemaakt wat staken voor
consequenties en voordelen kan hebben voor het onderwijzend en onderwijsondersteunend
personeel.
ouderbijdrage continurooster
Er is gesproken over de hoogte van het bedrag en wat te doen bij niet betalende ouders.
vertrek Directrice Daphne Sprenkeling
Daphne is per 1 september aangesteld als directeur/bestuurder bij een andere stichting. De
procedure voor het aanstellen van een nieuwe directeur zal in het schooljaar 20/21 z.s.m.
starten. Daphne, het team en de MR hebben Kim Girolami voordragen voor deze functie en
zij zal meedraaien in de sollicitatieprocedure.
Corona
Door de komst van Corona is er op school een hoop veranderd.
Eerst kwam het afstandsonderwijs om de hoek kijken, daarna in kleinere groepen naar
school en later met alle kinderen naar school maar geen ouders in de school. Het brengen
tot aan het hek en het in rijen staan op het plein.
De OMR heeft veel gehoord, zowel positief als negatief van ouders. We hebben geprobeerd
hier zo goed mogelijk op te reageren en gekeken welke vragen van toepassing waren op de
MR en wat naar de directie moest. We hebben het allemaal als turbulent ervaren.

Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens
vergaderingen aan de orde gekomen, zoals:
- Het jaarplan van de MR
- Scholing MR leden
- De begroting
- De schoolgids
- Taakverdeling MR en schoolteam
- Het SOP
- Het vakantierooster
- De evaluatie van de TSO
- Formatieplan
- Verkiezingen nieuwe MR leden
- Evaluatie RI&E
- Communicatie vanuit de MR naar ouders en het team
- Schooljaarplan
Alle bovenstaande punten zijn vastgelegd in de notulen en op de site van de school
geplaatst.
Verkiezingen
Door het aftreden van Mascha van der Wilk, Jeremy Falandt en Richard Hazekamp, Cindy
van Paasen en Jane Straathof, eind schooljaar 18/19, en Diane van Deutekom eind
schooljaar 19/20 zijn middels een stemming onder de ouders Lisanne Harteloh en Manon
Ettienne verkozen tot nieuwe leden namens de ouders. Als nieuwe leden onder de
personeelsgeleding zijn Marian v/d Voorde en Franka van wijk verkozen.
Per ingang van schooljaar 19/20 is door de directie besloten verder te gaan met een MR van
3 ouders en 3 personeelsleden.
Tenslotte:
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook in het schooljaar 2020/2021 kritisch
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald
onderwerp op de agenda van de MR moet komen, dan horen wij dat graag.
Wateringen, september 2020 Namens de MR van de St. Jozefbasisschool

