
 

 

 

 
Jaarverslag 2012 – 2013 Medezeggenschapsraad St. Jozefschool 

Opgesteld door: Annemarie Boessenkool en John Schrader 
 

Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR): 
Oudergeleding:   
Astrid van Spijker (voorzitter, lid sinds 08-2010) 
Wendy van den Ende (lid sinds 08-2011)  
Martin van der Heijden (lid sinds 08-2011, tevens G.M.R. lid per 08-2012) 
 
Personeelsgeleding (tevens notulisten per toerbeurt):  
Annemarie Boessenkool (lid sinds 08-2007)  
John Schrader (tevens G.M.R. lid en plaatsvervangend voorzitter, lid sinds 08-2009) 
Armand Frissen (lid sinds 08-2011) 
 
Wijzigingen in directie, team, MR of schoolbestuur: 
- Wijzigingen in de directie: 
Er waren geen wijzigingen in de directie. 
 
- Wijzigingen in het team: 
Lesley Hoogduijn is twee dagen per week op de St. Jozefschool komen werken. 
 
- Wijzigingen in de MR: 
Martin v.d. Heijden is lid geworden van de G.M.R. 
Astrid van Spijker is gestopt als voorzitter en ouderlid van de MR.  
Eveline Thiry is verkozen tot nieuwe MR-ouderlid.  
 
- Wijzigingen in het schoolbestuur: 
Geen wijzigingen. 
 
Vergaderingen/cursussen: 
Het afgelopen schooljaar is de Medezeggenschapsraad zeven keer bij elkaar gekomen om te 
vergaderen over allerlei schoolse en bovenschoolse zaken, te weten op: 12-9, 23-10, 12-12, 
30-1, 26-3, 21-5 en 3-7. 
De vergaderingen zijn bijgewoond door de locatiedirecteur Jos Dohle.  
Aansluitend was er één gecombineerde vergadering met de ouderraad, namelijk op 30-1. 
De gehele MR heeft een cursusavond van de AOB gevolgd rondom ARBO en met de GMR- en 
MR-en SKOW een cursusavond rondom de rol van de MR-GMR binnen de SKOW en 
aandachtspunten rondom de evt. nieuwe school. 
De PMR heeft daarnaast nog een cursusmiddag in Rotterdam gevolgd rondom ARBO & RIE 
en de rol van de preventiemedewerker. 
 
Samenvatting/terugblik:  

- Aan de hand van het meerjarenplan, zijn er ieder kwartaal een aantal beleidsplannen 
bekeken en besproken. Waar nodig zijn de plannen aangepast en daarna vastgesteld 
(instemming- en/of adviesbevoegd) op GMR- en/of MR- niveau.  
De volgende beleidsplannen zijn besproken en indien nodig vastgesteld: 
 
 



 

 

 

Terugkerende beleidsplannen Incidentele beleidsplannen 

Jaarverslag Bevoegd Gezag 
Jaarplan Bevoegd Gezag 
Jaarverslag MR en GMR 
Schoolgids/schoolplan 
Taakbeleid 
Managementstatuut en directiereglement 
MR-reglement 
Huishoudelijk reglement MR 
Faciliteitenregeling MR/GMR 
Vakantieregeling 
Bestuursformatieplan 
Formatieplan op schoolniveau 
Ondersteunende werkzaamheden ouders 
ARBO 

Activiteitenplan SKOW 
Nota Gescheiden ouders 
Nota Normjaartaak & taakbeleid 
SKOW 
Nota Social Media SKOW 
Jaarrekening SKOW 
Sociaal Jaarverslag 
Verzuimreglement 
Nota Begeleiding startende leraren 
Nota Stagebegeleiding 
 

 

- Tijdens de gezamenlijke bijeenkomst met de Ouderraad is gesproken over 
gemeenschappelijke thema’s, zoals schoolplein, schoolreisje en de ouderbijdrage. 

- Dit jaar stond er een ouderpanel gepland voor 11-6-12, maar vanwege een lage 
opkomst is deze doorgeschoven naar 11-10-12. Bespreekpunten waren: 
nabespreking van de eerder ingevulde vragenlijst over oudertevredenheid en  het 
document Ouderinspraak en Ouderbetrokkenheid SKOW.  

- Informeren van de achterban 
Ter informatie is na iedere vergadering een stukje in de nieuwsbrief geplaatst en is er 
regelmatig tijdens teamvergaderingen een terugkoppeling geweest naar het team.  

- Martin en John hebben in de MR-vergaderingen steeds voor een terugkoppeling 
gezorgd vanuit de GMR-vergaderingen. Verschillende documenten voor de GMR zijn 
hierdoor ook op MR-niveau besproken.   

- De PMR heeft samen met Rob de Jong twee onderdelen van de RIE ingevuld en aan 
de hand daarvan een plan van aanpak opgesteld. 
 

Aandachtspunten voor 2013-2014: 
- Doorgaande samenwerking MR - OR 
- Regelmatig achterban (ouders) informeren d.m.v. nieuwsbrief en informatie 
  via de website en achterban (team) via terugkoppeling in teamvergadering en vaste  
  tussentijdse overlegmomenten 
- Beleidsplannen bespreken en indien nodig vaststellen  
- Uitvoering activiteitenplan PMR 
- ARBO beleid, invullen nieuwe onderdelen RIE + plan van aanpak 
- Ontwikkelingen eventueel te bouwen nieuwe brede school + besturenfusie                                                                        
- Verkiezingen 
 
Namens de MR van de St. Jozefschool, 
 
 
 
 
Astrid van Spijker    John Schrader 
Voorzitter MR     Plaatsvervangend voorzitter MR 


