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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 2021-2022.  

 

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 2021/2022 bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden:  

 

 

 Naam Functie 

oudergeleding Lisette Zuiderwijk 
(sinds 2021/2022) 

Voorzitter 

 Bianca van Paassen 
(sinds 2018/2019) 

MR lid 

 Manon Ettienne 
(sinds 2019/2020) 

MR lid 

personeelsgeleding Natascha Gronsveld 
(sinds 2017/2018) 

secretaris 

 Franka van Wijk 
(sinds 2020/2021) 

MR lid  



 Marian van de Voorde 
(sinds 2019/2020) 

MR lid  

 

Vertegenwoordiging in de GMR: Franka van der Wijk 

 

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 2021/2022 heeft de MR 6 keer vergaderd. Op verzoek is directeur Kim 

Girolami aanwezig geweest bij de vergaderingen van de MR.  

 

Onderwerpen die veel aandacht hebben gekregen tijdens dit MR-jaar:  

 

Nieuwe vormgeving GMR 

Met de komst van Henriette Boevé als nieuwe bestuurder, is er ook een frisse wind gaan 

waaien in de GMR.  

Via de GMR zal er meer samenhang en samenspraak komen in de verschillende MR’en van 

de WSKO scholen.  

Dit wordt door de GMR leden als prettig ervaren.  

Komend schooljaar zal dit zich verder uitbreiden d.m.v. openstellen van notulen en inspraak 

in de agenda’s door de MR’en van de WSKO scholen.  

 

Bestemming NPO gelden 

De NPO gelden zijn op verschillende gebieden ingezet om het onderwijs, maar ook de 

veiligheid en het sociaal emotionele aspect van ons onderwijs te verbeteren.  

Er is goed door het MT nagedacht over waar de NPO gelden ingezet zijn.  

Zo zijn er keuzes gemaakt voor: 

- Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben (2 mensen vanuit OA, 

onderwijsassistenten, vast personeel dat werkdagen tijdelijk uitbreidt) 

- Traject personeelsscholing leerlingbetrokkenheid. 

- Danslessen, judo vanuit externe partijen 

- Rots en water lessen, muzieklessen 

 

Huiswerk 

Er was bij de OMR wat kritiek op het huiswerkbeleid neergelegd. Veel ouders ervaarden het 

huiswerk als veel en het ging het doel (leren plannen) voorbij.  

In samenspraak met het MT, de PMR en de OMR is er een aanpassing gedaan in het 



huiswerkplan, waardoor er een betere opbouw in zit. 

 

Ouderbijdrage 

Ook dit jaar heeft de OMR er goed op gelet dat er duidelijk gecommuniceerd werd dat de 

ouderbijdrage vrijwillig is. Dit is wettelijk verplicht. Wel heeft de voltallige MR gesproken met 

het MT over wat te doen als er echt te weinig ouders betalen. Wat zijn de consequenties en 

hoe kunnen we dit oplossen/opvangen?  

 

Nieuwe schoolplein 

Het schoolplein, de voortgang ervan en de bekostiging is een regelmatig terugkerend thema 

geweest met een mooi plein als eindresultaat.  

 

Schoolvakanties 

Het vakantierooster wordt altijd binnen de besturen vastgesteld.  

Voorheen hadden we wel eens een losse week extra, Veel ouders hebben dat als prettig 

ervaren, sommige ouders juist niet. Deze losse week, is niet meer mogelijk. De kinderen 

maken dan te weinig schooluren. 

  

Covid-19 

Ook dit schooljaar hebben we helaas te maken gehad met Covid-19. Het MT heeft de MR 

goed op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen, restricties en versoepelingen. Elke 

stap die gezet is is in samenspraak met de voltallige MR gedeeld en genomen.  

 

Schoolplan, jaarverslag, SOP 

Ook zijn het schoolplan, jaarverslag en SOP weer bekeken door de voltallige MR.  

Met wat feedback, die verwerkt is, heeft de MR ingestemd met bovenstaande stukken.  

 

 

Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens 

vergaderingen aan de orde gekomen, zoals:  

- Wat er tijdens de studiedagen aan bod is gekomen 

- Het jaarplan van de MR 

- Scholing MR leden 

- De begroting 

- De schoolgids 

- Taakverdeling MR en schoolteam 

- Het SOP 

- De evaluatie van de TSO 

- Formatieplan 

- Evaluatie RI&E 

- Communicatie vanuit de MR naar ouders en het team 

- Schooljaarplan 

 

Alle bovenstaande punten zijn vastgelegd in de notulen. 

 

Verkiezingen  

Wegens het vertrek van Lisanne Harteloh per juli 2021, is via een verkiezing Lisette 

Zuiderwijk als nieuw OMR lid aangesteld. 



Bianca van Paassen heeft zich na haar eerste termijn niet opnieuw verkiesbaar gesteld en 

daarom zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven en is Job Zeestraten als nieuw OMR lid 

aangesteld voor het schooljaar 22/23 

  

Tenslotte:  

Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook in het schooljaar 2022/2023 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 2022 Namens de MR van de St. Jozefbasisschool  


