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1 Inleiding 
Dit is het jaarverslag 2020 – 2021 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 2020 – 2021.  
 
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 https://www.josephschoolpijnacker.nl/mijn-kind-leerling/medezeggenschapsraad/.  
De algemene website adres van de Josephschool =  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 2020 – 2021 bestond de MR uit de volgende leden: 
 
Oudergeleding: 
Mevrouw Aksana Steenbrugge   lid MR  
Mevrouw Sanne Vogel     lid MR  
Mevrouw Saskia Gelauff    secretaris  
 
Personeelsgeleding: 
Mevrouw Agnes Bekenes    penningmeester 
Mevrouw Carla de Graaff- Bekenes  voorzitter 
Mevrouw  Edith van Rooijen – tijdelijk vervangen door Mevrouw A.M. Zijlmans –  

    lid MR  
 

2.3 Rooster van wisseling leden 
Oudergeleding: 
Mevrouw Aksana Steenbrugge   1 augustus 2023 (2x)  
Mevrouw Sanne Vogel     1 augustus 2021 (1x) 
Mevrouw Saskia Gelauff   1 augustus 2021 (1x)  
 
Personeelsgeleding: 
Mevrouw Agnes Bekenes   1 augustus 2021 (2x) 
Mevrouw Carla de Graaff – Bekenes  1 augustus 2022 (2x) 
Mevrouw Edith van Rooijen    1 augustus 2023 (1x)  
 

2.4 Vergaderschema 2020 – 2021   
 
In het schooljaar 2020 – 2021 is de MR elf maal in z’n geheel bijeen gekomen, waarvan we 3 keer op 
school konden vergaderen, de overige vergaderingen waren online te weten : 
 
Dinsdag   22 september 2020 (bijeenkomst)  
Woensdag   4 november 2020 (online)  
Dinsdag   17 november 2020 (online)  
Woensdag   13 januari 2021 (online)   
Maandag  25 januari 2021 (online)   
Dinsdag   9 februari 2021 (online)   
Dinsdag   16 maart 2021 (online)   
Donderdag 22 april 2021 (online)   
Dinsdag   1 juni 2021 (bijeenkomst)   
Woensdag   9 juni 2021 (online)   
Dinsdag 29 juni 2021 (bijeenkomst)   
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Daarnaast zijn de MR oudergeleding en ook MR personeelsgeleding enkele keren apart bij elkaar 
gekomen.  
 
 

2.5 Scholing en opleidingen 
Er is dit schooljaar 2020 – 2021 een workshop financien, het lezen van de financiele stukken van een 
MR en GMR, georganiseerd door de GMR.  
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3 Behandelde onderwerpen schooljaar 2020 – 2021   
Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de MR-vergaderingen zijn 
besproken. 
 

3.1 Jaarplan   
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 2020 – 2021 met de doelen voor dit schooljaar is in de vergadering van november 
vastgesteld. Dit Jaarplan was de 2e in de cyclus van het Schoolplan 2019 – 2023.  
 
Dit schooljaar is de evaluatie van het Jaarplan 2020 – 2021 in onze laatste vergadering van 29 juni 
aan de orde geweest. De directeur heeft tijdens de vergadering de gemaakte evaluatie op enkele 
punten toegelicht. Sommige gestelde doelen zijn gehaald, andere niet, door de veranderde situatie in 
Nederland en worden doorgeschoven naar volgend schooljaar.  
 
 

3.2 Schoolgids 2020 – 2021   
 
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 
het schooljaar uitgereikt aan alle ouders. Als ouders hun kind op een school aanmelden krijgen zij 
ook een schoolgids mee. Sinds dit schooljaar wordt de schoolgids gemaakt in 
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/12028/josephschool .  
Binnen SKOP is afgesproken dat alle scholen gebruik gaan maken van de mogelijkheid de schoolgids 
te maken via de website scholenopdekaart.nl. 
 
In het basisonderwijs heeft de oudergeleding van de MR een instemmingsbevoegdheid bij de 
schoolgids.  
 
In de vergadering van september 2020 is de vernieuwde digitale schoolgids voorgelegd aan de MR. 
Na het aanpassen van enkele opmerkingen is de Schoolgids goedgekeurd door de Oudergeleding.  
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3.3 De Vreedzame School   
Dit schooljaar was het tweede jaar dat we werken met De Vreedzame School. De Vreedzame School 
is een programma dat de sociaal emotionele ontwikkeling ondersteunt.   
In het begin van het schooljaar zijn enkele modules (thema’s) van 2019 herhaald. Daarna zijn we 
verder gegaan met de overige 4 thema’s.  
We gebruiken in de verschillende groepen attributen zoals de wereldbol, handpoppen en petjes om 
de onderwerpen uit te beelden. Bij het begin van een nieuw thema worden de ouders hierover 
geïnformeerd met een ouderbrief.  
 
In de evaluatie van het jaarplan (zie ook § 3.1) is over de evaluatie van de Vreedzame School gezegd 
dat de lessen dit jaar plaatsgevonden hebben, zowel de leerkrachten als de leerlingen hebben feeling 
met De Vreedzame School. Er is een reactieprocedure ontwikkeld voor een betere en afgestemde 
aanpak van lastig gedrag door alle leerkrachten. De ouderbijeenkomst, voldoende coaching in de 
klassen en inzet van mediatoren uit groep 7 en 8 hebben niet plaatsgevonden door de Corona 
omstandigheden. Meer opbrengsten zullen naar verloop van tijd meer zichtbaar worden.  
 
 

3.4 School in Corona tijd   
Het schooljaar zijn we begonnen met de vertrouwde schooltijden van 08:30 – 15:15 uur met tussen 
de middag 5 kwartier TSO of thuis eten. Vlak voor de kerstvakantie moest de school net als de rest 
van Nederland weer in lockdown.  
Vanaf januari 2020 is gewerkt met online onderwijs in de basisvakken rekenen, taal, spelling en 
begrijpend lezen.  
De groepen 5 t/m 8 konden thuis verder werken via de snappet software. 
De groepen 3 en 4 werkten deels digitaal via oa. Squla en Ambrasoft en deels met de werkboeken uit 
de klas.  
De kleuters kregen themaboekjes en digitale opdrachten zoals Squla en Bas gaat digitaal en Gynzy.  
Het thuisonderwijs duurde 6 weken, daarna mocht weer lesgegeven worden op school. Net als het 
vorige schooljaar is door de directie weer besloten om te werken met een continurooster zonder TSO 
om het aantal mensen in de school te beperken.  
 
Gedurende het gehele schooljaar is de MR in haar vergaderingen op de hoogte gehouden van alles 
omtrent School in Corona tijd, thuisonderwijs, alle protocollen en verplichte maatregelen.  
 
 

3.5 Onderzoek en overstap naar andere schooltijden    
In het voorjaar van 2020 is onder de ouders en leerlingen een enquete gehouden over de ervaringen 
met het tijdelijke continurooster nav. de eerste Coronaperiode. De uitslag was 50-50 voor en tegen 
het tijdelijke continurooster. In de MR vergadering van november is door de directie aangekondigd 
dat school een onderzoek naar andere schooltijden wil opstarten.  
 
Sinds 1 januari 2018 geldt in de Wet op de Medezeggenschap op scholen (Wms) dat de 
Oudergeleding van een MR instemmingsbevoegdheid heeft onder andere als een school een 
wijziging wil doorvoeren in haar schooltijden (artikel 13).  
De MR Oudergeleding moet hiervoor een ouderraadpleging houden, aangezien zij een afvaardiging 
zijn van alle ouders in de school en de uitkomst van deze raadpleging meewegen in haar advies 
richting school.  
Tevens heeft de MR personeelsgeleding een instemmingsbevoegdheid met betrekking tot de 
wijziging in haar arbeidstijden.  
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Tijdens de vergadering van november is een projectgroep – bestaande uit de directie, 1 MR lid 
personeelsgeleding en 1 MR lid oudergeleding – afgesproken die het idee van school voor andere 
schooltijden ging voorbereiden voor de vergadering van januari 2021.  
 
Door de lockdown van december 2020 zijn we echter door de omstandigheden ingehaald. En moest 
de directie in 2021 weer een tijdelijke continurooster invoeren.   
Dit maakte het proces om andere schooltijden te onderzoeken extra ingewikkeld.  
 
In de vergadering van januari 2021 werd aan de MR toegelicht dat het schoolteam haar keuze voor 
andere schooltijden had gemaakt voor het 5-gelijke dagen model. De oudergeleding heeft zich toen 
in een rap tempo ingelezen in de materie en de procedure. En daarna veel kritische vragen gesteld, 
die door de directie in veel (extra) vergaderingen zijn beantwoord.  
Voor de meivakantie zijn de ouders ingelicht over de plannen van school middels een brief. Na de 
meivakantie volgde het webinar waarin de directeur het idee van school toelichtte. In het webinar 
konden de ouders digitaal vragen stellen. Na het webinar zijn alle vragen van de ouders door de 
directie wederom in een brief beantwoord.  
Daarna heeft de MR Oudergeleding haar ouderraadpleging gehouden. Per brief konden alle ouders 
hun mening geven. Voorafgaand aan de Ouderraadpleging heeft de MR Oudergeleding criteria 
opgesteld op basis waarvan zij positief of negatief zouden instemmen met het idee van school.  
In deze Ouderraadplegingbrieven hebben de ouders veel vragen gesteld. Deze zijn vervolgens door 
de MR Oudergeleding in kaart gebracht en in de MR vergadering van 1 juni ter beantwoording 
voorgelegd aan het schoolteam.  
Vervolgens heeft de MR Oudergeleding op basis van de uitkomst van de raadpleging in het weekend 
van 5-6 juni haar advies aan de gehele MR gestuurd.  
De instemming was 2-1 positief voor het wijzigen van de schooltijden naar het 5-gelijke dagen model 
met daarbij een aantal voorwaarden, die gebaseerd waren op de bezwaren uit de raadpleging.   
In de extra vergadering van 9 juni werd de Oudergeleding verteld dat het stellen van voorwaarden 
aan school wettelijk niet mogelijk is, en heeft de Oudergeleding het geformuleerd als 
aandachtspunten. 
 
Deze aandachtspunten die de school heeft meegekregen in het instemmingsadvies van de MR 
Oudergeleding– afkomstig uit de brief van 9 juni 2021 – zijn:  
 

- Onderbouw:  
o de school draagt er zorg voor dat de jongste kleuters niet worden overvraagd. Zij 

gaan met (nieuwe) ouders in overleg en geven daarbij aan dat het kind nog niet 
leerplichtig is en op inzicht van ouders en/of school af en toe thuis kan blijven; 

o de school draagt er zorg voor dat er een aparte dag in de week komt waarin gewerkt 
wordt aan de groepsvorming van groep 2. 

- Bovenbouw: 
o de school draagt er zorg voor dat zij voor alle leerlingen van de bovenbouw de 

onderwijsuren rendabel inzetten en oplettend zijn dat de leerlingen geen lesstof 
missen tijdens de overgangsfase.  

- Eten/drinken/pauze/ontspanning: 
o de school let erop dat de leerlingen hun eten/drinken voldoende opeten; 
o de school draagt er zorg voor dat een “eetmoment” een “eetmoment” is; 
o het eetmoment en het ontspanningsmoment moeten niet ten kosten zijn van elkaar. 
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Op dit moment heeft de Josephschool in onze ogen een eigen speciale identiteit. De Josephschool 
heeft een aantal sterke kanten die het juist zo fijn maakt dat onze kinderen op de Josephschool zitten, 
dat zijn kwaliteiten die wij bij andere scholen niet zien. Wij willen de school verzoeken om deze 
kwaliteiten te behouden en niet uit het oog te verliezen. 

 
 
In de vergadering van 9 juni is afgesproken dat na een half en een heel schooljaar een evaluatie van 
de wijzigingen zal worden uitgevoerd onder leiding van de MR.  
 
 

3.6 Eindafrekening schoolkamp 2020 en begroting 2021  
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 (dus de 
vrijwillige ouderbijdrage) is instemming van de Oudergeleding van de MR vereist.  
 
Hieronder valt ook de financiële bijdrage van de ouders aan het schoolkamp. En de financiële 
bijdrage van de ouders aan het schoolreisje. 
 
Door de geldende Corona maatregelen kon het schoolkamp van groep 8 niet doorgaan op de manier 
zoals dit al jaren ging. Het kampterrein in Brabant bood geen mogelijkheden om voldoende 
volwassen begeleiders op voldoende afstand van elkaar te kunnen laten overnachten. 
In samenspraak met de MR is toen besloten om de geplande reservering van het kampterrein in 
Brabant te annuleren en te kiezen voor een kortere kampperiode bij de Notelaer in ons eigen dorp. 
Voor de annulering zijn wel kosten in rekening gebracht. Ook voor het vervangende kamp moesten 
kosten gemaakt worden.  
 
De eindafrekening schoolkamp 2020 en begroting 2021 zijn niet aan de orde geweest in een MR 
vergadering.  
Wel is de Oudergeleding van de MR via email benaderd door de penningmeester van de OC met een 
verantwoording van de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen voor het alternatieve schoolreisje 
(groepen 1-7) en het alternatieve kamp (groep 8).  
Voor het alternatieve schoolreisje is maar een deel van het normale schoolreisjes budget nodig 
geweest, het overgebleven budget wordt doorgeschoven naar volgend schooljaar. Hierbij is rekening 
gehouden met groep 7 die dan als groep 8 op kamp gaat.  
De Oudergeleding heeft via email ingestemd met deze financiële verantwoording.  
 
 

3.7 Controle financiële administratie TSO 2020 
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.  
Begin van het schooljaar is weer gestart met de vertrouwde schooltijden tot 15:15 uur met 5 
kwartier TSO tussen de middag.  
Alle ouders kregen in september een brief over de financiën met hoeveel er uit het vorige schooljaar 
doorgeschoven was en hoeveel er voor dit schooljaar nog bijbetaald moest worden.  
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In juni hebben alle ouders wederom en brief ontvangen van de TSO coördinator met het bedrag aan 
teveel betaalde bijdrage aan TSO. Ouders konden ervoor kiezen dit te schenken aan school voor 
nieuw speelmateriaal of terug te vragen.  
 
De kascommissie heeft de financiële administratie van de TSO voor het jaar 2020 – 2021 
doorgenomen. Tijdens de vergadering van 1 juni is goedkeuring verleend.  
 
 

3.8 Formatieplan schooljaar 2020 – 2021  
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 wordt deze 
indeling bij het formatieplan gevoegd. Formeel valt dit buiten het instemmingsrecht van de MR.  
 
Gedurende dit schooljaar waren er geen wisselingen in het formatieplan geweest. Wel is een 
leerkracht langdurig uitgevallen en waren wisselingen in de groepen en invalleerkrachten nodig om 
dit op te vangen.  
In het kader van het leerwerktraject zijn dit schooljaar meerdere stagiaires in de groepen geweest. Zij 
werden begeleid door Opleider in school Anne Marie.  
Vanaf maart is gestart met een extra ondersteuning in de kleutergroepen door de 
onderwijsassistente, zij is als gevolg hiervan dan niet meer beschikbaar voor de leerlingen uit andere 
groepen. 
 
Vanaf maart is de formatie uitgebreid met 2 NT2 leerkrachten voor de boven- en onderbouw, voor 
extra ondersteuning bij anderstalige en leerlingen met taalachterstand. Deze formatie-uitbreiding is 
bekostigd uit de NPO gelden. (zie ook § 3.17).  
 
De MR is hier steeds over geïnformeerd. Ook de ouders van de betreffende groep worden hier tijdig 
over geïnformeerd door de directeur.  
 
Aan het eind van het schooljaar bereikten 2 leerkrachten de pensioengerechtigde leeftijd. Voor het 
nieuwe schooljaar zijn zij vervangen voor 2 nieuwe leerkrachten aangetrokken van buiten de school.  
 
In april is het concept formatieplan schooljaar 2021 – 2022 met de MR gedeeld. In juni is aan de MR 
verteld dat de hele formatie rond was.  
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3.9 Analyse opbrengsten eindtoets groep 8 
Elk jaar wordt door groep 8 een eindtoets gemaakt.  
Door school worden de resultaten geanalyseerd en besproken met de MR in de eerste vergadering 
van het schooljaar. Naar aanleiding van de resultaten worden eventuele bijstellingen gedaan in het 
jaarplan.  
 
In de vergadering van september 2020 waren er geen de CITO-eindtoets van de vorige groep 8 te 
besproken in de MR vergadering.  
 
Dit jaar is door het team gekozen voor de IEP toets voor groep 8.  Zowel de leerlingen als beide 
leerkrachten van groep 8 vonden de IEP toets fijn.  
De eerste resultaten zijn genoemd in de vergadering van april, te weten:  
We komen iets boven het gemiddelde uit. Dat is voor onze huidige groep 8 heel fijn. 
De officiële uitslagen van de IEP toets moeten eerst in het team besproken worden en komen in 1e 
vergadering nieuwe schooljaar (september 2021). 
 
 

3.10 Begroting 2021 en Meerjarenbegroting 2021 – 2025  
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 over kalenderjaar 2021 is door de directie besproken met een powerpoint presentatie 
in de MR vergadering van november 2020. De belangrijkste conclusies waren het in stand houden 
van de huidige 8 groepen, een gewenst positief eindresultaat voor 2021 en een verwacht oplopend 
leerlingaantallen voor de komende 5 jaren. De bijdrage van het Rijk voor de materiele 
instandhouding is te weinig. We krijgen geld voor 8 groepen, maar hebben 10 lokalen. 
 
 

3.11 Ouderbetrokkenheid 
Door de omstandigheden lag de ouderbetrokkenheid dit schooljaar laag. 
Het eerder ontwikkelde ouderhulpformulier is dit schooljaar nog niet uitgerold.  
Activiteiten zoals de verkeerslessen, sportdag en Koningsspelen hebben niet plaatsgevonden. Andere 
activiteiten zoals schoolreisje, kleuterfeest en letterfeest zijn in aangepaste vorm doorgegaan zonder 
hulp van ouders.  
 

3.12 Evaluatie Ontruimingsplan en oefening 
Er is dit schooljaar een ontruimingsoefening gehouden en een BHV-herhalingsdag.  
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3.13 Werkdrukregeling  
In de CAO BasisOnderwijs is vanaf 2018 de werkdrukregeling opgenomen. 
In dit schooljaar zijn de werkdrukregeling besteed aan een extra gymvakleerkracht, een 
muziekvakleerkracht, een activiteiten coördinator, extra uren voor onze conciërge.   
De leerkrachten hebben vanuit de werkdrukregeling hun administratiedagen ingeleverd ten gunste 
van de formatie en meer uren voor de conciërge.  
Invulling voor dramadocent of invulling voor technieklessen staat nog open. 
 
 

3.14 MR reglementen   
Tijdens meerdere MR vergaderingen zijn oa. het protocol te laat komen, de klokkenluidersregeling en 
het schoolondersteuningsprofiel doorgenomen en indien nodig was op punten aangepast.  
De definitieve versie zijn terug te vinden in de MR Sharepoint.  
 
 

3.15 Katholieke identiteit     
Begin 2020 is vanuit de ouders gevraagd na te denken over invulling van de Katholieke identiteit van 
de Josephschool. Dit aandachtspunt zou dit schooljaar een SKOP brede invulling met oa. de inzet van 
de pastor. Door de Corona omstandigheden kon hier geen invullen aan worden gegeven.  
Dit schuift door naar het nieuwe schooljaar.  
 
 

3.16 Integraal Kind Centrum (IKC)      
De Josephschool is een school in de wijk. Als school in de wijk willen we met Skippy een IKC vormen. 
Ook vanuit Skippy is de wens om samen met de Josephschool een IKC te vormen. 
In dit schooljaar zijn er meerdere ontwikkelingen geweest rondom het vormen van een IKC. 
In eerste instantie werd het vormen van een IKC op de Josephschool onhold gezet ten gunste van de 
2 andere scholen in Pijnacker Noord. Maar omdat zij nog moeten wachten op het realiseren van 
nieuwbouw, heeft de Josephschool vanuit de Gemeente toch voorrang gekregen bij het starten een 
IKC aan het begin van schooljaar 2021 – 2022.  
Een van de 2 lege lokalen wordt ingericht voor de voorschoolse opvang van kinderen tot en met 
groep 4.  
 
De MR is gedurende het schooljaar continu van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.   
 
 

3.17 National programma onderwijs (NPO-gelden)    
In het voorjaar van 2021 is door de Regering het Nationaal Programma Onderwijs opgezet om de 
achterstanden bij leerlingen na 2 lockdowns van het onderwijs aan te pakken.  
 
Het programma houdt in dat alle scholen in Nederland een extra budget krijgen om opgelopen 
achterstand weg te werken. Een budget per leerling. Ingaand per schooljaar 2021 – 2022.  
De scholen maken eerste een schoolscan om de achterstanden in kaart te brengen. Hiervoor heeft de 
Josephschool de resultaten van de middentoetsen gebruikt. Daarna formuleert een school in het 
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zogenaamde schoolplan welke keuzes zijn maakt uit de landelijke menukaart, zoals extra 
leerkrachten, extra onderwijsassistenten, langere schooldagen of zomerschool.  
 
De MR heeft instemmingsbevoegdheid bij de keuzes gemaakt in het schoolplan. Het schoolplan is 
geldig voor 2 schooljaren en dient na 1 jaar geëvalueerd te worden met de MR.  
 
Meer informatie is te vinden op:  
Nationaal Programma Onderwijs : https://www.nponderwijs.nl/  
Menukaart: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen  
 
Het uitvoeren van de schoolscan en het formuleren van het schoolplan was voor de Josephschool 
zeer tijdrovend. Daarom is op GMR niveau besloten om dit over de zomervakantie heen te tillen en 
het schoolplan en de keuzemotivatie in september 2021 voor te leggen aan de MR.  
 
 

3.18 Bezetting MR 
Aan het begin van het schooljaar is Edith van Rooijen aangetreden aan nieuw MR lid 
personeelsgeleding. Gedurende het schooljaar is zij door omstandigheden vervangen door GMR 
collega Anne Marie Zijlmans.  
Aan het eind van het schooljaar namen MR lid personeelsgeleding Agnes Bekenes en MR lid 
oudergeleding Sanne Vogel afscheid. Zij worden het komend schooljaar vervangen door resp. Laura 
van der Geest en Martin Staak.  
 
 

3.19 GMR      
Tijdens de MR vergaderingen staat de GMR als punt op de agenda. De belangrijkste punten uit de 
notulen van de laatste GMR vergadering worden hier genoemd door AnneMarie als 
vertegenwoordiger van de GMR.  
 
 
 


