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1 Inleiding 
Dit is het jaarverslag 2018 – 2019 van de medezeggenschapsraad (MR) van de Josephschool in 
Pijnacker. Met dit jaarverslag doet de MR verslag aan alle bij de school betrokkenen van zijn 
werkzaamheden in het schooljaar 2018 – 2019.  
 
In hoofdstuk 2 wordt in algemene zin de werkwijze van de MR toegelicht. Op deze wijze krijgt u als 
ouder een overzicht hoe en wat er allemaal binnen de MR speelt.  In hoofdstuk 3 wordt verder 
ingegaan op de behandelde onderwerpen van het afgelopen jaar. 
 
Voor eventuele vragen of opmerkingen n.a.v. dit jaarverslag kunt u contact opnemen met de MR via 
het reguliere postadres van de Josephschool of sturen naar het e-mailadres: 
mr@josephschoolpijnacker.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met één van de MR-
leden. 
 
Aanvullende informatie over de MR van de Josephschool is te vinden op de website van de MR. Deze 
is te bereiken via de website van de Josephschool: http://www.josephschoolpijnacker.nl/. 
 
 
 
 

mailto:mr@josephschoolpijnacker.nl
http://www.josephschoolpijnacker.nl/
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2 De medezeggenschapsraad 
 

2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad 

 
Doel 
Het algemene doel van een medezeggenschapsraad (MR) is het toetsen van het door de school 
gevoerde beleid. De MR mag met het bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken, die de school 
betreffen. De MR heeft recht op alle informatie die voor het uitoefenen van de medezeggenschap 
noodzakelijk is. Daarnaast mag de MR over alle onderwerpen voorstellen doen en een standpunt 
daarover bekend maken, zowel vanuit de oudergeleding als vanuit de personeelsgeleding. 
 
 
Bevoegdheden 
De medezeggenschapsraad (MR) heeft vijf bevoegdheden of rechten die zijn vastgelegd in de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). Het gaat om drie algemene en twee bijzondere 
bevoegdheden.  
 
Informatierecht 
Het informatierecht houdt in dat het bevoegd gezag de MR alle inlichtingen, die hij voor de vervulling 
van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft, tijdig verstrekt. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd 
doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan. De MR ontvangt in elk geval jaarlijks 
schriftelijk de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en 
onderwijskundig gebied.  
 
Elk jaar voor 1 mei ontvangt de MR informatie over het geld dat het bevoegd gezag heeft ontvangen. 
Voor 1 juli ontvangt de MR een jaarverslag. De manier waarop het bevoegd gezag de informatie aan 
de MR verschaft, wordt vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. 
 
Recht op overleg 
De MR of een geleding heeft het recht om met het bevoegd gezag te overleggen over alle zaken die 
met school te maken hebben. De reden voor het overleg moet worden vermeld. Indien een geleding 
apart overleg wenst dan moeten ten minste twee derde van de leden van de MR en de meerderheid 
van de geleding hier voor zijn. Voor de GMR geldt een soortgelijke regel, maar dan ten aanzien van 
zaken die voor de organisatie als geheel van belang zijn. 
 
Initiatiefrecht 
Het initiatiefrecht houdt in dat de (G)MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de 
school betreffen, voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten duidelijk te maken. Het 
bevoegd gezag moet hier binnen drie maanden schriftelijk op reageren. 
 
Instemmingsrecht 
Het instemmingsrecht wil zeggen, dat voor bepaalde, in het reglement van de MR genoemde 
besluiten, het bevoegd gezag vooraf de instemming van de MR of een geleding nodig heeft. Het 
bevoegd gezag mag het besluit niet uitvoeren als deze instemming ontbreekt. 
 
Adviesrecht 
Bij het adviesrecht gaat het erom dat bij een aantal in het reglement vastgelegde aangelegenheden 
het bevoegd gezag advies moet vragen aan de MR. Het bevoegd gezag mag een advies naast zich 
neerleggen. 
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Wanneer naar aanleiding van het instemmings- of adviesrecht een geschil ontstaat tussen de (G)MR 
en het bevoegd gezag, kan één van de partijen de hulp van de Landelijke Commissie Geschillen WMS 
inschakelen. 
 

2.2 Samenstelling medezeggenschapsraad 

In het schooljaar 2018 – 2019 bestond de MR uit de volgende leden: 
 
Oudergeleding: 
Mevrouw Aksana Steenbrugge   lid MR  
Mevrouw Sanne Vogel     lid MR  
Mevrouw Saskia Gelauff    secretaris  
 
Personeelsgeleding: 
Mevrouw  Simone Turkstra    lid MR  
Mevrouw Agnes Bekenes    penningmeester 
Mevrouw Carla de Graaff- Bekenes  voorzitter 

2.3 Rooster van wisseling leden 

Oudergeleding: 
Mevrouw Aksana Steenbrugge   1 augustus 2020 (1x) 
Mevrouw Sanne Vogel     1 augustus 2021 (1x) 
Mevrouw Saskia Gelauff   1 augustus 2021 (1x)  
  
 
Personeelsgeleding: 
Mevrouw Simone Turkstra    1 augustus 2020 (2x) 
Mevrouw Agnes Bekenes   1 augustus 2021 (2x) 
Mevrouw Carla de Graaff – Bekenes  1 augustus 2019 (1x) 

2.4 Vergaderschema 2018 – 2019  

 
In het schooljaar 2018 – 2019 is de MR zes maal bijeen gekomen: 
 
Dinsdag   16 oktober 2018  
Dinsdag   13 november 2018  
Dinsdag   19 februari 2019  
Dinsdag 9 april 2019  
Donderdag   23 mei 2019  
Dinsdag 25 juni 2019  
 
 

2.5 Scholing en opleidingen 

Er is dit schooljaar 2019 – 2019 geen scholing en/of opleiding voor (G)MR leden binnen het SKOP 
geweest.  
 

http://www.onderwijsgeschillen.nl/medezeggenschap/


Jaarverslag MR schooljaar 2018 – 2019   Pagina 6 van 9 
 

3 Behandelde onderwerpen schooljaar 2018 – 2019  
Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de MR-vergaderingen zijn 
besproken. 

3.1 Schoolplan 2019 – 2023  

 
Opstellen, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie 
 
Het schoolplan is een plan dat in iedere school voor primair en voortgezet onderwijs aanwezig is. Het 
schoolplan beschrijft het beleid dat gaat over de kwaliteit van het onderwijs. De  MR heeft ten 
aanzien van het schoolplan een instemmingsbevoegdheid. In het schoolplan wordt beschreven wat 
de doelen zijn en hoe de eerder genoemde elementen in de praktijk zullen worden uitgewerkt. Het 
schoolplan speelt daarmee een belangrijke rol in een continu verbeteringsproces van de school.  
 
Telkens zal voor onderdelen uitgewerkt beleid moeten worden ontwikkeld. Bij die onderdelen geldt 
een specifieke bevoegdheid, dan wel voor de hele MR dan wel voor een geleding ervan. In de praktijk 
zullen uitwerkingselementen van het schoolplan dus ter instemming of advisering worden 
voorgelegd. Met het uitoefenen van die bevoegdheid wordt een deel van het totale schoolbeleid 
bekrachtigd. Dit komt vaak voor tijdens de schoolplanperiode die meestal vier jaren bedraagt. 
 
In het voorjaar van 2019 is een nieuw schoolplan opgesteld voor de komende 4 jaren 2019 – 2023. In 
meerdere MR vergaderingen zijn onderdelen van het schoolplan aan de orde geweest. De MR leden 
hebben ook inbreng gehad oa. de SWOT analyse en zijn geïnformeerd over strategische keuzes zoals 
De Vreedzame School.  
In de laatste vergadering van het schooljaar heeft de MR ingestemd met het schoolplan. De 
voorzitter heeft het schoolplan mede ondertekend.  
 

3.2 Jaarplan 2018 – 2019  

 
Het uit te voeren beleid wordt ieder jaar geconcretiseerd in een jaarplan. Het uitgevoerde beleid 
wordt verantwoord in een jaarverslag en in de schoolgids voor ouders. En ook bij deze documenten 
speelt de MR een belangrijke rol: bij het jaarplan heeft de MR een instemmingsbevoegdheid; het 
jaarverslag wordt ter informatie aan de MR aangeboden en bij de vaststelling van de schoolgids 
hebben de ouders een instemmingsbevoegdheid. 
 
Het jaarplan 2018 – 2019 is besproken in de eerste MR vergadering van dit schooljaar. De M.R. heeft 
zijn instemming hiervoor gegeven. 

3.3 Schoolgids 2018 – 2019  

Sinds 1 augustus 1998 moeten alle scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het 
voortgezet onderwijs jaarlijks een schoolgids uitbrengen. In de schoolgids staat informatie over het 
functioneren van de school. Het geeft inzicht in de praktijk van de school en in de doelstellingen die 
de school wil behalen. Ook worden de activiteiten beschreven om die doelstellingen te behalen en 
de behaalde resultaten daarvan. 
 
Met de schoolgids legt de school verantwoording af aan de ouders en de leerlingen over het 
functioneren van de school. Daarnaast moet de schoolgids de toekomstige ouders vooral 
behulpzaam zijn bij het maken van een schoolkeuze. De schoolgids wordt jaarlijks voor het begin van 
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het schooljaar uitgereikt aan alle ouders. Als ouders hun kind op een school aanmelden krijgen zij 
ook een schoolgids mee. 
 
In het basisonderwijs heeft de oudergeleding van de MR een instemmingsbevoegdheid bij de 
schoolgids. De Schoolgids is besproken en akkoord bevonden in de MR, waarna deze door de directie 
onder de ouders (digitaal )is verspreid. 

3.4 Eindafrekening schoolkamp 2018 en begroting 2019  

Voor de vaststelling of wijziging van de hoogte en de bestemming van de middelen die van de ouders 
of de leerlingen worden gevraagd, zonder dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat is 
instemming van het ouderdeel van de MR vereist. Hieronder valt ook de financiële bijdrage van de 
ouders aan het schoolkamp. Zowel de eindafrekening voor 2018, als de begroting voor 2019 zijn 
besproken en akkoord bevonden in de MR. 

3.5 Controle financiële administratie TSO 2018 

Een van de instemminsbevoegdheden van de MR (ouderdeel) is de wijze waarop invulling wordt 
gegeven aan tussenschoolse opvang (TSO). Eén van de activiteiten die de MR in dit kader uitvoert is 
de kascontrole van de TSO.  De financiële administratie van de TSO voor het jaar 2018 is door de MR 
goedgekeurd, er zijn geen tekortkomingen geconstateerd. Ook is ingestemd met de verhoging van de 
abonnementsprijzen van de TSO voor schooljaar 2018 – 2019.  

3.6 Formatieplan schooljaar 2019 – 2010  

Het formatieplan geeft een overzicht van de formatie die het komende schooljaar door het 
schoolbestuur wordt bekostigd. Het bevat een beschrijving van de plaatsen per functie en per 
salarisschaal. Het formatieplan van een school wordt jaarlijks voor 1 mei door het schoolbestuur 
vastgesteld. Op grond van het aantal leerlingen krijgt een school geld om de formatie in te vullen en 
daarbij worden keuzes gemaakt. Het uitgangspunt is een directeur per school, leerkrachten voor elke 
klas/groep, eventueel onderwijsondersteunend personeel en één of meer vakleerkrachten. Wanneer 
de school iemand uit het onderwijzend personeel vrijstelt van lesgevende taken om een andere taak 
uit te voeren (bijvoorbeeld Intern Begeleider of Remedial Teacher) heeft dit gevolgen voor de 
invulling van de overige functies. Het kan betekenen dat de groepsgrootte toeneemt als gevolg van 
de maatregel. Het kan ook betekenen dat er geen onderwijsondersteunend personeel wordt 
aangesteld. Al deze keuzes hebben te maken met de invulling van de functies binnen de school. 
 
De MR (personeelsdeel) heeft een instemmingsbevoegdheid bij de vaststelling van het formatieplan. 
De oudergeleding wordt geïnformeerd en kan erover meepraten. Zij heeft immers een belang bij een 
goede verdeling van de beschikbare middelen over de groepen en binnen de zorgstructuur van de 
school.  
Na de vaststelling van de formatie doet de schoolleiding een voorstel voor de verdeling van de 
personeelsleden over de verschillende functies en taken. Dan is er geen sprake meer van vaststelling 
van het formatieplan, maar van de groeps- of klassenindeling. Binnen de Josephschool school wordt 
deze indeling bij het formatieplan gevoegd. Formeel valt dit buiten het instemmingsrecht van de MR.  
 
De MR heeft  ingestemd met de formatie voor het schooljaar 2019 – 2020 . 

3.7 Analyse opbrengsten CITO-eindtoets 

Elk jaar wordt door groep 8 de CITO-eindtoets gemaakt. Door school worden de resultaten 

geanalyseerd en besproken met de MR. Naar aanleiding van de resultaten worden eventuele 

bijstellingen gedaan in het jaarplan.  

De resultaten van de CITO-eindtoets zijn besproken in de MR vergadering van september 2019.  
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3.8 Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2020 – 2023  

Door de directie van de Josephschool wordt de begroting voor het komende jaar voorgelegd aan de 

MR. Door de directie wordt toelichting gegeven op gemaakte keuzes binnen de begroting. Naast de 

begroting is er tevens een meerjarenbegroting. In de meerjarenbegroting worden bestedingen over 

langere termijn weergegeven. Een belangrijk punt voor de begroting en de meerjarenbegroting zijn 

de prognoses van de leerlingenaantallen voor de Josephschool.  

 

De begroting is besproken in de vergadering van februari 2019. 

3.9 Ouderbetrokkenheid 

Eind vorig jaar zijn er gelukkig veel nieuwe ouders gevonden om de Oudercommissie een nieuwe 

impuls te geven. Het afgelopen schooljaar is er ook uitgebreid bekeken en besproken hoe het 

ouderportaal een meerwaarde voor het contact met de ouders kan zijn. Hier zijn met het team 

eenduidige afspraken over gemaakt.  

Het komend schooljaar willen we de ouderbetrokkenheid verder vergroten. Vooral voor activiteiten 

zoals schoolreisjes, educatieve uitstapjes, Koningsspelen en Sportdag en de verkeerslessen lukt het 

niet altijd om per groep voldoende ouders te vinden die willen meehelpen. Middels een 

ouderhulpformulier willen we ouders al aan het begin van het schooljaar bij de activiteiten 

betrekken.  

3.10 Enquête ouder-, leerling-  en leerkrachttevredenheid 

 
Eén keer in de vier/vijf jaar vindt er een tevredenheidsenquête plaats binnen het SKOP.  In het 
schooljaar 2017 – 2018  jaar heeft dit weer plaatsgevonden. De resultaten waren over het algemeen 
positief te noemen. De aandachtspunten uit de tevredenheidspeiling zijn opgenomen in het 
schoolplan 2019 – 2023 .   
 

3.11 Evaluatie Ontruimingsplan en oefening 

Een jaarlijks terugkerend onderdeel op de agenda van de MR. Hiermee willen wij de veiligheid van 
alle leerlingen en medewerkers van de Josephschool onderschrijven en waar mogelijk waarborgen. 
 

3.12 Taalsterke school 

Gezien de veranderende samenstelling van het leerlingenbestand van de school, wordt de komende 
periode de nadruk gelegd op de taalsterke school. Binnen het jaarplan heeft dit een belangrijke 
plaats ingenomen, wat onderschreven werd door het feit dat dit meerdere malen het onderwerp van 
een studiedag was.  

3.13 Werving nieuwe leden MR 

Begin schooljaar 2018 – 2019 zijn twee nieuwe leden van de oudergeleding toegetreden tot de MR.  
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3.14 Werkdrukregeling  

In februari is vanuit de vakbond een bijeenkomst geweest over de werkdrukregeling in de nieuwe 
CAO BasisOnderwijs. Aan de orde kwam o.a. taakverdeling van de uren en welke keuzes maak je als 
school m.b.t. extra activiteiten als er geen taakuren meer zijn. In de nieuwe CAO hebben leerkracht 
meer rechten om te beslissen over de uren die hij/zij voor de klas wil staan of de hoeveelheid 
taakuren. Het team moet dit gezamenlijk bespreken en tenslotte hun wensen aan de directeur uiten. 
 
Het geld dat in 2018 is gekregen om de werkdruk te verlagen is door de Josephschool besteed aan 
een extra gymleerkracht op de vrijdag en een activiteitencoördinator.  
In het voorjaar van 2019 is een enquête verspreid over de leerkrachten met vragen over de invulling 
van de extra gelden. Niet alle leerkrachten hebben baat gehad bij de huidige oplossing. Mogelijk 
worden halverwege schooljaar 2019-2020 de gymlessen van maandagmiddag met de vrijdag geruild. 
Ook wordt voor schooljaar 2019-2020 gezocht naar een muziek- of dramadocent of invulling voor 
technieklessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


