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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 2020-2021.

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:

Naam Functie

oudergeleding Lisanne Harteloh
(sinds 2018/2019)

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 2020/2021 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:

Aanstelling nieuwe directeur Kim Girolami.
Per schooljaar 2020/2021 is Kim Girolami aangesteld als nieuwe directrice.

Communicatie vanuit MR naar ouders en het team.
Tijdens de vergadering is de communicatie en terugkoppeling over wat er besproken is
tijdens de MR vergaderingen onder de loep genomen. We zijn tot de conclusie gekomen dat
daar wel wat verbetering in kon worden aangebracht.
Voorheen werden de notulen na goedkeuring van de directie op de site geplaatst. Dit nam
vaak enige tijd in beslag. Verder hadden we het idee dat de notulen niet tot weinig bekeken
werden op de site. Daarom hebben we er nu voor gekozen om de communicatie richting het
team over de vergadering via het weekbericht te laten verlopen. De secretaris maakt een
stukje met de link naar de notulen en mailt dit naar Kim zodat het in het eerstvolgende
weekbericht geplaatst wordt.
De OMR maakt een samenvattend stukje tekst dat zij naar de secretaris sturen. Deze
koppelt dat naar Petra Vonk zodat dit opgenomen kan worden in de eerstvolgende
nieuwsbrief.

Het werken in subbouwgroepen
Sinds schooljaar 2020/2021 werken de kinderen in de middag groepsdoorbrekend in
subbouwgroepen. Hier worden de kinderen uit de groepen 3/4 , 5/6 en 7/8 door elkaar
gemixt en gevormd tot een groep 3/4 a/b/c/d, 5/6 a/b/c/d en 7/8 a/b/c/d. Ze gaan in de



middag naar hun subbouwgroep en werken daar tot einde van de schooldag aan vakken als
blink, cultuurweb en de talentenmiddag.
Dit draagt ook ten goede bij aan de groepsdynamiek binnen een groep.
Dit is dit schooljaar gestart, en bekeken of dit goed werkt en voortgezet kan worden met
wellicht een uitbreiding naar de toekomst of dat er aanpassingen wenselijk zijn.

Onderwijs in Corona tijd.
Ook dit schooljaar hebben we een schoolsluiting i.v.nm. een lockdown meegemaakt.
Omdat de school kon voortborduren op de vorige lockdown is deze aanpassing veel
geleidelijker verlopen.
Tijdens deze lockdown kregen de kinderen online les doordat de leerkracht via de google
meet de lessen gewoon gaf zoals in de klas gedaan werd. hierdoor volgden de leerlingen
veel meer de “normale” lessen.
Het middagprogramma was wat lastiger online aan te bieden, dus daarvoor is gekozen voor
korte inbel momenten via de meet met de leerkracht in kleine groepjes.
Het van te voren opgestelde en met de MR gedeelde protocol onderwijs op afstand heeft
hier zeker aan bijgedragen.
Deze aanpak werd door de ouders meer gewaardeerd dan de aanpak bij de eerste
schoolsluiting.
Toen de scholen weer open mochten stonden we voor een nieuw probleem. Daar werd het
werken in cohorten en veilig lesgeven een ding waarbij veel aanpassing van ouders,
leerlingen en leerkrachten werd gevraagd. In overleg met de MR is dit alles zo goed mogelijk
vorm gegeven.

Inzet NPO gelden.
Bij de laatste vergadering is het voorlopige plan voor het inzetten van de NPO gelden
gedeeld.
NPO gelden zijn gelden, verstrekt vanuit de overheid, om leerlingen die minder groei hebben
laten zien te ondersteunen.
Er is gekozen om te investeren in onderstaande mogelijkheden:
Professionele ondersteuning en scholing voor het team om op de langere termijn ons
kwaliteit van onderwijs te vergroten.
Meer inzetten op begeleiding en ondersteuning van de individuele leerling.
Extra uren bewegingsonderwijs.
Uitbreiding van uren van leerkrachten om ondersteuning aan de individuele leerlingen te
geven per bouw.
Bewegend leren wordt meer ingezet en daar worden de leerkrachten bij ondersteund.
Uitbreiding van de mogelijkheden voor de gitaarles, dansles (in halve groepen), Blink,
Rots&Water.
Inzet van een ondersteuner vanuit Onderwijs Advies.
Meer professionals op creatief gebied in de school halen om de talent middag groepen
verkleinen.
Investering in het groen/blauwe schoolplein.
Schooljaar 2021/2022 wordt de verdere besteding bekeken.



Naast de bovengenoemde onderwerpen zijn ook andere onderwerpen tijdens
vergaderingen aan de orde gekomen, zoals:

- Aanstelling nieuwe bestuurder Henriëtte Boevé
- Inzetten NSCCT test in de groepen 5 en 7
- 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
- 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 via de nieuwsbrief met de ouders
gedeeld.

Verkiezingen:
Omdat Lisanne Harteloh een nieuwe baan als schoolleider op de Jonge wereld in Den Haag
heeft, heeft zij besloten te stoppen met haar MR lidmaatschap. Dit omdat het lastig te
combineren is met haar nieuwe werkzaamheden.
Er is daarom een nieuwe vacature uitgezet. Op deze vacature zijn 2 aanmeldingen
gekomen. Lisette Zuiderwijk en Ben Nicolai. Er is een stemming onder de ouders uitgebracht
en er zijn 42 stemmen uitgebracht. Lisette heeft met een verschil van 8 stemmen de
verkiezing gewonnen en zal per 2021/2022 deelnemen aan de MR.

Omdat Natascha haar eerste 4 jaar als PRM lid erop heeft zitten, moest zij zich opnieuw
verkiesbaar stellen. Omdat er geen ander teamlid was die deze functie op zich wilde of kon
nemen i.v.m. belasting taakuren, mag Natascha haar 2e en tevens laatste termijn van 4 jaar
in gaan.

Tenslotte:
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook in het schooljaar 2021/2022 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 via:
jozefschool-wateringen.mr@wsko.eu

Wateringen, Oktober 2021 Namens de MR van de St. Jozefbasisschool


