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Jaarverslag Medezeggenschapsraad 
Basisschool St. Joan 
 

In het schooljaar 2018-2019 bestond de MR/schoolraad uit: 
Anne-Marie van Bussel, Oudergeleding, School Advies Commissie 
Cindy Duisters,  Oudergeleding MR-lid, voorzitter, afgetreden 
Evelien Hermeling, Oudergeleding, School Advies Commissie 
Paula Koolen,  Personeelsgeleding MR-lid 
Ine Langens,  Personeelsgeleding MR-lid 
Jochem Liplijn,  Oudergeleding, MR-lid, secretaris, voorzitter 
Mirjam Ras,  Oudergeleding, School Advies Commissie 
Inge van Seggelen, Oudergeleding MR-lid, secretaris, voorzitter 
Maarten Voermans, Oudergeleding, School Advies Commissie 
 
De MR heeft medezeggenschap over beleidsmatige, organisatorische, onderwijskundige en 
huisvestingsgerelateerde onderwerpen. Daarnaast worden actuele zaken aangedragen door ouders, 
leerkrachten en/of OR. Gedurende schooljaar 2018-2019 heeft de MR vijf keer vergaderd en een 
viertal extra overlegmomenten belegd. Cindy Duisters is afgetreden als voorzitter en MR-lid. 
Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste onderwerpen, gestelde doelen, ondernomen acties en 
resultaten of conclusies weer. 

 
Doel Actie Resultaat/Conclusie 

Leerlingprestaties   
1. Monitoren 

leerlingprestaties Cito 
 

− Bijwonen presentatie 
analyse Cito-resultaten en 
verzoek toelichting andere 
vaardigheidsscores 

 

− Verzoek toelichting Cito 
ranking RTL Nieuws  

 

− Cito scores goed/boven gemiddeld 

− Ambitie St Joan in scores, I, II, III, 
IV, V: 25, 30, 25, 10, 10 

 
 

− Vergelijking niet valide, Cito score 
StJoan bovengemiddeld 

2. Beleid begaafde leerlingen − Verzoek toelichting 
methode screening en 
werkwijze 
hoogbegaafdheid  

− Uitleg diagnose, software en 
werkwijze in de klas  

   
Onderwijsontwikkelingen   
3. SOP: Gepersonaliseerd 

leren 
− Verzoek om toelichting 

voortgang 
− Ondersteuning vanuit Skozok 

− Team en mindset werken prettig 

− Verbetering kwaliteit feedback 
 

4. SOP: Doorgaande lijn − Verzoek om toelichting 
voortgang  

− Werkgroep samen met Stapsteen 

− Engels loopt in alle groepen 
 

5. Oudertevredenheids-
peiling 

 

− Verzoek toelichting 
enquêteresultaten 

− 54 % respons ouders 

− Kinderen zeer positief, ouders 
gematigd positief  

− Resultaten meegenomen in 
jaarplan 
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6. Implementatie nieuw 

onderwijsmodel groep 1/2 
 

7. Nieuw Koersplan 
 

− Verzoek om toelichting 
werkwijze en voorbeelden 

 

− Verzoek toelichting inhoud 
en totstandkoming 

− Frequente updates en overleg 

− Coach vanuit Skozok 
 

− Verdieping vorige Koersplan 

− Meer focus op samenwerking 

− Koerskompas (jaarplan) volgt 
   

Personele zaken   
8. Monitoring stakingen  − Verzoek tot toelichting 

landelijke staking en steun 
Skozok 

 

− Skozok op de achtergrond 
 

9. Langdurige uitval leerkracht               
groep 1/2 

 
10. Kortdurende uitval 

 
 
 
 
 

11. Formatieplan 

− Verzoek om toelichting                   
vervanging 

 

− Verzoek om update status                   
quo groep 1/2 

− Voorkomen kinderen                         
huiswaarts 

 
 

− Verzoek om toelichting 
besluitvormingscriteria en  

− -procedure 

− Monitoring verloop vervanging 
 
 

− Eenmaal beroep op ouders 
 

− Complimenten MR in nieuwsbrief 

− Oproep aanmelden Ouderpool in 
nieuwsbrief 
 

− Heldere toelichting in nieuwsbrief 

− Goed ontvangen 

 
Communicatie 

  

12. Onrust ouders groep 1/2 − Verzoek om toelichting 

− Ontvangst 
klachten/assumpties 
ouders  

 

− Frequente updates en overleg 

− Extra info via SkozApp 

− Extra info via nieuwsbrief 

− Ontwerp Ouderpanel 
 

13. Communicatie naar ouders 
 
 
 
 

14. Klachtenevaluatie 

− Monitoring en feedback 
 
 
 
 

− Verzoek tot jaarlijks 
klachtenoverzicht 

− Duidelijke en transparante 
berichtgeving nieuwsbrief 

− Meer beeldvormende berichten 
Skozapp met hogere frequentie 
 

− ‘Klachten top 5’: 

   
Overige zaken   
15.  Actualiteit − Verzoek om updates − Kinderraad, Brainportscholen, 

festiviteiten, challenges, gymles, 
ouderavonden, de Opstap, 
berichtgeving ED, RTL 

 
16.  Tussenschoolse Opvang − Verzoek korte intro 

werkwijze tijdens 
aanmelding 

− Toelichting volgt bij 
aanmeldingsstrook 
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Werkwijze MR 

  

17. Efficiënte en effectieve 
werkwijze MR met 
gebruikmaking van 
aanwezige expertise  
 

− Taakverdeling onder MR- 
leden  

− Taakverdeling werkt 

− Extra overlegmomenten belegd  
waar nodig 

− Effectieve, korte 
communicatielijnen bij spoed 

 
18. Professionalisering MR 

leden 
− Informering over 

scholingsmogelijkheden 
 

− Geen gebruik gemaakt gezien 
inhoud professionaliseringsagenda 

 
19. Evaluatie werkwijze en 

effectiviteit MR 
− Streven om toegankelijk te 

zijn en continue te 
verbeteren 

− Onbekend imago volgens  
oudertevredenheidsenquête  

− Oproep in nieuwsbrief tot insturen 
(verbeter)suggesties naar: 
mrstjoan@skozok.nl 

 

mailto:mrstjoan@skozok.nl

