
Jaarverslag MR St. Jorisschool schooljaar 2015-2016   
 

1. Inleiding  

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool st. Joris over 
schooljaar 2015-2016. Op deze wijze legt de MR formeel verantwoording af over haar 
activiteiten.  

Het jaarverslag beschrijft de samenstelling en werkwijze van de medezeggenschapsraad en 
geeft een overzicht van de onderwerpen die in het afgelopen schooljaar in de vergaderingen 
zijn behandeld. Tenslotte wordt een vooruitblik gegeven op het volgend schooljaar.  

Het jaarverslag is terug te vinden op de website van de school www.jorisheumen.nl 

2. Samenstelling en werkwijze MR                                                                                       

2.1 Wat doet de MR? 

Iedere school heeft 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 managementteam van de school over schoolbeleid zoals bijvoorbeeld 
doelstellingen, onderwijskwaliteit, passend onderwijs, personeelsbeleid en veiligheid.  

De wet schrijft precies voor op welke gebieden het managementteam aan de MR om advies 
en instemming moet vragen. Sommige plannen mogen pas worden uitgevoerd nadat de MR 
ermee heeft ingestemd. Dit speelt bijvoorbeeld bij het schoolplan, de samenstelling van de 
formatie en de onderwijstijden. Tenslotte heeft de MR ook initiatiefrecht. Dit betekent dat 
de MR op eigen initiatief voorstellen kan doen aan het managementteam.  

Naast de formele bevoegdheden van de MR is de raad vooral een klankbord voor het 
managementteam en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.  

2.2 Samenstelling                     
De medezeggenschapraad op de st. Joris bestaat uit vier leden, twee namens de ouders en 
twee namens de teamleden. De leden van de raad worden door middel van 
kandidaatstelling en verkiezingen voor een periode van 3 jaar in de raad opgenomen.  

De samenstelling van de MR heeft in vergelijking tot het vorige schooljaar de volgende 
wijziging ondergaan. In de oudergeleding van de MR is Sander Otto afgetreden en Jos Vissers 
toegetreden als MR lid. Binnen de personeelsgeleding hebben zich geen wijzingen 
voorgedaan. 

In schooljaar 2015-2016 kent de MR de volgende samenstelling en taakverdeling: 
Personeelsgeleding Gemma Sanders (MR lid)  en Marjan Lucassen (secretaris)    
Oudergeleding Hans van Donschot (voorzitter) en Jos Vissers (MR lid). 

 

 



2.3 Werkwijze  

De MR is het afgelopen schooljaar 8 keer bij elkaar geweest. 

  21 september (vergadering) 
 10 november (vergadering) 
 19 januari (vergadering) 
 22 maart (vergadering) 
 20 april cursus over de rol en bevoegdheden van een MR 
 31 mei (vergadering) 
 6 april uitwisseling met de MR uit Overasselt en Nederasselt 
 28 juni (brainstormen koers MR 2016-2017) 

De vergaderingen van de MR zijn 5 keer bijgewoond door Monique Vromen, directeur van st 
Joris en eenmaal door Olard Derks, stafmedewerker financiën SPO Condor om de begroting 
toe te lichten en vragen te beantwoorden. 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er zijn dit schooljaar geen toehoorders aanwezig 
geweest bij de vergaderingen.  

In het algemeen zijn de vaste agendapunten in een vergadering: mededelingen vanuit st. 
Joris en de GMR, ingekomen post/nieuwsfeiten en beleidsstukken. 

De MR-leden zijn bereikbaar voor opmerkingen, vragen en suggesties van de achterban. 
Deze worden tijdens de eerstvolgende vergadering besproken.  

De notulen van de MR zijn openbaar en worden gepubliceerd op de website van de St. Joris.  

3. Belangrijke agendapunten 2015-2016  

 huishoudelijk reglement 
 jaarplanning 
 schoolgids 2015-2016 (ter instemming) 
 projectplannen 2015-2016 (ter informatie) 
 jaarrekening st. Joris 2015 (ter informatie)                                                                
 jaarbegroting 2016 (adviesrecht) toelichting stafmedewerker financiën SPO Condor 
 kwaliteitskaart (ter informatie) 
 SOP (schoolondersteuningsprofiel) (meedenkend + adviserend) 
 formatieplan 2015-2016 (ter instemming personeelsgeleding)  

4. Verantwoording schooljaar 2015-2016 

In deze paragraaf wordt beschreven welke onderwerpen in de MR zijn besproken.  

 f                                        
De jaarrekening 2015 wordt in januari en maart besproken. Olard Derks, 
stafmedewerker financiën SPO Condor komt de begroting toelichten. 

 m             s  .d.h.v. s h  lpl   ’15-‘19 

 kwaliteitskaart 
 SOP (schoolondersteuningsprofiel) 
 huishoudelijk reglement 



 Uitwisseling MR Overasselt en Nederasselt. Tijdens deze avond is er gesproken over 
de werkwijze van de MR op iedere school. Hoe volg je de koers en wat is de 
jaarplanning. 

 De personeelsgeleding stemt in met het formatieplan voor 2015-2016. Ten opzichte 
van het huidige schooljaar zijn geen grote wijzigingen aangebracht. Er blijven 
aanvankelijk 5 groepen. 

 er was voldoende belangstelling vanuit de ouders om zitting te nemen in de 
achterpool. Zij zullen respons geven vanuit de ouders. We wilden dit gaan realiseren 
door o.a. enquêtes maar dit is niet echt van de grond gekomen.  

Meer uitgebreide verslaglegging vindt u in de notulen van onze vergaderingen. Deze kunt u 
downloaden vanaf onze website (www.jorisheumen.nl) 

5. Professionalisering  

De MR heeft het afgelopen jaar gewerkt aan de verdere professionalisering van haar eigen 
werkwijze en vakkennis. We hebben gezamenlijk een cursus gevolgd  MR startcursus in 
Millingen aan de Rijn.  

6. Financieel overzicht 2016 
inkomsten uitgaven  

€241,00  Stichting Primair Onderwijs  
  

€151,00  
 

€90,00  Centraal overleg met de 3 scholen (pizza eten)  

€91,00  
 

€60,00  contributie Vereniging Openbaar Onderwijs  

7. Contact met de MR  

Hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de MR via email (of ons 
postvakje in het teamlokaal. Ook kunt u altijd een van de MR-leden persoonlijk aanspreken!  

In schooljaar 2016-2017 zijn dit de gezichten van de MR:                                                                
Gemma Sanders en Marjan Lucassen (personeelsgeleding)                                                        
Hans van Donschot en Jos Vissers (oudergeleding)  

8. Vooruitblik schooljaar 2016-2017 

Komend schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de kwaliteit van het onderwijsbeleid 
op st Joris te toetsen en te borgen. De jaarplanning is aangepast voor komend schooljaar. 
Hiermee willen we meer worden meegenomen in de processen en keuzes die gemaakt 
moeten worden.   

Wij gaan uit van een prettige samenwerking met allen die zich bij het onderwijs betrokken 
voelen, in het bijzonder bij Basisschool st. Joris. 

Medezeggenschapsraad basisschool st. Joris, september 2016 


