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Taken en bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders; zij zijn de vertegenwoordigers van
beide groepen in deze. De MR praat veel. Is dat nodig? Ja, want er gebeurt veel
op een school, ook op de Jozef en Mariaschool. Wat gebeurt er dan allemaal
waarover gepraat moet worden? Dat zijn eigenlijk alle zaken waarover beleid is
of nog beleid moet worden ontwikkeld. Voorbeelden;
● de onderwijskoers, doelstellingen (zoals de Vreedzame School, het
zelfstandig werken, het vernieuwd niveaulezen) en meerjarenplannen
● het schoolreglement
● het personeelsbeleid (formatie en nieuw personeel)
● de schoolgids (waaronder het vakantierooster)
● de veiligheid en hygiëne
● het schoolplan (beleidsplan over het onderwijskundig
beleid van de school dat iedere 5 jaar wordt
aangepast)
● het zorgplan (hierin wordt jaarlijks weergegeven hoe
het beleid ten aanzien van de zorg voor leerlingen die
extra hulp nodig hebben wordt uitgevoerd)
● de kinderopvangregeling, voor- en naschoolse opvang
● het financiële beleid van de school, begroting ten opzichte van de
werkelijke uitgaven
We praten overigens niet overal over, bv. individuele klachten worden niet
besproken (ouders kunnen bij de leerkracht of de schooldirectie hun klacht
neerleggen, zie ook de schoolgids). We praten ook niet over schoolreisjes,
excursies en schoolfeesten (daarvoor zorgt de oudervereniging).

Welke invloed heeft de Medezeggenschapsraad?
De MR denkt mee, adviseert en beslist mee. Wettelijk is vastgelegd waaraan de
MR goedkeuring moet verlenen en waarover de MR mag adviseren. De MR heeft
dus wel degelijk invloed. Elk belangrijk besluit, zie vorige punten, dat de directie
wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk
standpunt dat het heeft aan de directie voorleggen.
De MR toetst zaken vooraf;
● of het past binnen het bestuurlijke kader, besluit en beleid
● is het beleid/besluit conform de wet en regelgeving, statuten, reglement,
strategie, schoolplan of afspraken die gemaakt zijn
● is er goed over nagedacht door het bestuur/directie en waaruit blijkt dit?
● is het realistisch?
● is er een financieel risico en zo ja, is dit afgedekt?
● wat betekent het beleid voor de leerling en leerkracht?
● wat merken zij ervan in de praktijk, en nog belangrijker wat hebben zij
eraan?
De MR ziet erop toe en werkt eraan mee, dat er op een dusdanige manier wordt
les gegeven dat de kinderen zich in een goede sfeer kunnen ontwikkelen en dat
zij goed gemotiveerd en gestimuleerd worden.
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Communicatie Medezeggenschapsraad
De MR vergadert 6 keer per jaar. Bij de vergaderingen zijn belangstellende
ouders van harte welkom. De notulen van elke vergadering worden op de
prikborden gehangen.
De Jozef en Mariaschool is tevens vertegenwoordigd in de GMR, de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de stichting katholiek onderwijs
West-Friesland. Hierin zitten vertegenwoordigers van de 23 scholen. Yvonne
Sierkstra neemt deel aan de GMR.

Kan ik de Medezeggenschapsraad ook zelf aanspreken?
Graag zelfs! Wij doen ons best om zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te
vertegenwoordigen. Praat dus mee en laat horen wat u ervan vindt. De MR
bestaat met ingang van schooljaar 2019-2020 uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
De ouders zijn;
Niels Entes (voorzitter)
René Krabbenbosch
De leerkrachten zijn:
Marleen Stuijt
Jane Obdam
U kunt de MR ook mailen via mr.jozefenmaria@skowestfriesland.nl.

Wanneer is er een vacature in de Medezeggenschapsraad?
MR-leden worden voor 3 jaar benoemd. Ieder jaar treedt
een deel van de leden af, ieder jaar een leerkracht en een
ouder. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.
Maar het kan ook zijn dat er een nieuwe ouder in de MR wil
gaan zitten. Als er meerdere ouders zijn die in de MR willen,
houden we verkiezingen.
Monique Bodde heeft afgelopen schooljaar haar
lidmaatschap voortijdig vanwege een verhuizing.
René Krabbenbosch heeft zich aangemeld en neemt haar
plekje in de MR over. Angela van Kampen en Marion Ursem
hebben hun plekje voortijdig afgestaan omdat zij niet meer werkzaam zijn op de
Jozef en Mariaschool. Marleen Stuijt neemt plaats in de MR.
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De Medezeggenschapsraad het afgelopen jaar
Dit jaar hebben wij ons gebogen over onder meer;
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De jaarrekening 2018 en de begroting 2019
Het pest- en gedragsprotocol
Het zorgplan 2017-2018
Ingevulde vragenlijsten door leerlingen en ouders
Ouderbetrokkenheid en in het bijzonder de uitkomsten van het oudercafé
De formatie 2018-2019.
Het jaarverslag 2018-2019.
Evaluatie schoolontwikkelplan 2018-2019
De overblijfvoorziening
Het vakantierooster 2018-2019.
Vaststellen van de schoolgids
Inzet van sociale media
Digitale communicatie met ouders

Daarnaast heeft de MR een enquête gehouden onder ouders over een eventuele
wijziging van de schooltijden. Uit deze enquête bleek dat een meerderheid van
de ouders tevreden is met de huidige schooltijden en geen wijziging wenst.

Medezeggenschapsraad punten voor het komende schooljaar
Naast de onderwerpen die op bladzijde 1 al zijn genoemd, hebben we het
komende jaar speciale aandacht voor:
● Communicatie intern en extern
● Visie van de school
● Mediawijsheid
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