
MR-jaarverslag St. Josephschool Lisse - schooljaar 2017/2018 

  

De MR bestond in 2017/2018 uit de volgende leden:  

  

Namens de ouders:  

• Wieke van der Vossen (voorzitter) 

• Rob Onderwater 

• Peter Buschman (tot mei 2018) 

• Geertjan Wenneker (vanaf mei 2018) 

  

Namens de leerkrachten:  

• Jeanette Loos  

• Pamela te Boekhorst  

• Franca van der Plas (tot zomer 2018) 

• Gwen van der Voort (vanaf zomer 2018) 

 

Een afvaardiging van de Oudervereniging. 

  

Informerend en adviserend lid namens de school: 

• Monique van Steijn  

  

De MR vergaderde het schooljaar 2017/2018 vijf maal. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen 

aan de orde:  

 

Fusie 

In het schooljaar 2016/2017 zijn de plannen voorbereid voor de fusie tussen Sophia Stichting en 

PCPO (Stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek). In het belang 

van het toekomstbestendig maken en houden van de Sophia Stichting, is er door alle 

betrokkenen uitvoerig onderzoek gedaan naar de impact van een eventuele fusie. Er is een fusietoets 

uitgevoerd en de statuten zijn gewijzigd. Per 1 januari 2018 zijn beide stichtingen gefuseerd tot een 

nieuwe stichting met een nieuw te benoemen GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). 

Het aantal leden in de GMR is gereduceerd tot 12 (waarvan de helft leerkrachten en de helft ouders). 

Er heeft niet meer vanuit iedere school een leerkracht c.q. ouder zitting in de GMR. Hierbij zijn in de 

MR wel zorgen geuit of dit wel leidt tot genoeg draagkracht en verbinding tussen de GMR en de MR 

van de verschillende scholen. 

In het voorjaar van 2018 heeft een afvaardiging van de MR Josephschool deelgenomen aan een 

brainstormsessie als input voor het verdere beleidsplan van de Sophiastichting. 

  

Nieuwbouw  

In 2017 is het oude MVO schoolgebouw gesloopt, wat nog wel eens voor wat overlast heeft gezorgd. 

In het voorjaar van 2018 is de bouw van het nieuwe schoolgebouw gestart. Gedurende het 

jaar hebben de MR en directie van de Josephschool het bouwproces gevolgd,  kennisgenomen van de 



bouwtekeningen en aanvullingen gegeven dan wel vragen hierover gesteld. Ces Oosterveer heeft 

tijdens de MR-vergadering uitleg gegeven over het bouwproces en de voortgang.  

Ouders zijn middels een aantal brieven vanuit de directie geïnformeerd over de voortgang van de 

nieuwbouw. 

De MR zal in de komende maanden de nieuwbouw blijven monitoren en dit blijft een vast onderdeel 

van de agenda. 

 

Staking  

In het schooljaar 2017/2018 zijn er 2 landelijke stakingsdagen geweest. Ook de Josephschool heeft 

hieraan deelgenomen. De impact van de staking en de communicatie hierover is besproken met de 

MR. 

 

Sponsoring 

Er komen zo nu en dan verzoeken voor sponsoring. Er wordt door de directie getoetst of de 

sponsoring voldoet aan de landelijke richtlijn en er is afgesproken dat individuele gevallen in de MR 

besproken worden. 

 

Onderwijs  

Onderstaand wordt puntsgewijs een korte toelichting gegeven op de voortgang: 

- Plusbeleid: Het afgelopen jaar is hier verder invulling aangegeven. Ook stonden de studiedagen in 

het teken van ‘plusbeleid’. In 2018-2019 wordt dit verder uitgewerkt.  

In het kader van het plusbeleid is het pakket Acadin aangeschaft. 

- Snappet: In het schooljaar 2017-2018 is gestart met Snappet, een programma waarbij er gewerkt 

wordt met tablets. Er is een informatieavond voor ouders geweest om Snappet verder toe te 

lichten.  

- Topondernemers: Er is vanaf januari 2018 gestart met het programma topondernemers voor de 

bovenbouw en groep 4. Meer thema-gewijs kunnen leerlingen opdrachten (samen) uitvoeren. 

- Kijkochtenden: In september zijn kijkochtenden georganiseerd (n.a.v. de brainstormsessies met de 

ouders). Zeker driekwart van de ouders zijn geweest.  

- Oudergesprekken: Nieuw in 2017/2018 was dat aan het begin van het schooljaar 

kennismakingsgesprekken zijn gevoerd tussen leerkracht en ouders. Ook zijn in het schooljaar 

2017/2018 voor alle kleuters meerdere voortgangsgesprekken gevoerd. Beide nieuwe vormen van 

overdracht werden als positief ervaren. 

-Legionellabemonstering van de douches van de gymzaal: bij het onderzoek na de vakantie is er 

Legionella vastgesteld (in lage doses, die niet ziekmakend is). Er zijn stappen ondernomen om het 

mankement aan de spoelinstallatie te laten verhelpen. 

- De evaluatie van de onderwijsontwikkeling is besproken en goedgekeurd. 

- Gruitdag: Er is een vast groente/fruitdag geïntroduceerd op woensdag (op vrijwillige basis). Deze 

introductie is besproken. 

- Cito: De tussenresultaten van Cito zijn besproken in de MR. De gemiddelde scores op groeps- en 

leerjaarniveau kwamen ruim boven de inspectienorm uit. 

- Centrale eindtoets: De gemiddelde schoolscore is in de MR besproken. 

- Afvalscheiding is geïntroduceerd. 



 

Verkiezingen 

In het voorjaar van 2018 zijn verkiezingen gehouden voor een nieuw lid van de MR vanuit de ouders 

en een nieuw lid vanuit de leerkrachten. Geertjan Wenneker is gekozen vanuit de ouders en Gwen 

van der Voort vanuit de leerkrachten. Peter Buschman en Franca van der Plas hebben de MR 

verlaten. 

  

Oudervereniging  

Bij iedere MR vergadering is er een lid van de oudercommissie aanwezig. Er wordt verslag gedaan 

van de verschillende activiteiten. Daarnaast wordt de MR geïnformeerd over komende activiteiten, 

waarbij de MR in staat wordt gesteld mee te denken in het belang van ouders en leerkrachten.  

  

Informatie en bereikbaarheid  

De MR plaatst informatie op de website van de school, onder het kopje Ouders. Hier worden de 

namen van de leden, de vergaderdata, de agenda’s en verslagen van de vergaderingen geplaatst. De 

MR is bereikbaar via de leden en via het eigen e-mailadres mr@josephlisse.nl of via Schoudercom. 

  

Algemene informatie over de Medezeggenschapsraad:  

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan waardoor de inspraak op school 

wordt geregeld door ouders en leerkrachten. De samenstelling van een MR wordt bepaald door de 

grootte van een school. Bij de St. Josephschool bestaat de MR uit zes leden waarvan drie leden de 

ouders van de leerlingen vertegenwoordigen en drie leden vertegenwoordigen de leerkrachten. 

Ieder lid kan maximaal twee jaar zitting hebben in de MR en mag één keer worden herkozen voor 

deze periode.  

  

De MR is betrokken bij (beleids-)ontwikkelingen binnen school. Bij sommige onderwerpen (o.a. 

vakantieregeling, bestemming van leermiddelen) heeft de MR een adviserende taak en andere 

onderwerpen (o.a. schoolplan, schoolgids) vereisen de instemming van de MR. De instemmingen en 

adviesrechten zijn te vinden in het reglement van de MR, welke op school ter inzage ligt.  

De MR vergadert vijf tot zeven keer per schooljaar. Er staan een aantal vaste onderwerpen op de 

agenda en deze wordt aangevuld met actuele onderwerpen. Onderwerpen voor de agenda kunnen 

schriftelijk worden ingediend door de MR leden maar ook door ouders en leerkrachten. De voorzitter 

en de secretaris van de MR zorgen voor de administratie van de vergaderingen, zoals het 

samenstellen van de agenda, het schrijven van de notulen en regelen van de informatiestroom naar 

de MR leden. Tijdens de vergaderingen is veel ruimte voor het luisteren naar de meningen, ideeën en 

input van alle leden. Er wordt graag gebruik gemaakt van eventuele vakkennis van een MR lid, op 

financieel, juridisch of communicatief gebied. Er vindt over alle onderwerpen een goede open 

communicatie plaats met de directie van de school. De directie is aanwezig bij de MR vergaderingen 

om ook direct toelichting te kunnen geven.  

De MR zit er letterlijk voor de leerlingen en ouders. Ouders kunnen met al hun vragen, suggesties of 

opmerkingen die de MR aangaan, bij de leden van de MR terecht of een onderwerp indienen bij de 

voorzitter of de secretaris. De vergaderingen zijn openbaar, dit houdt in dat ouders welkom zijn om 

mailto:mr@josephlisse.nl


bij de vergadering aanwezig te zijn. Via het emailadres kunnen ouders zich aanmelden voor het 

bijwonen van de vergaderingen.  

  

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van de Sophia 

Stichting. Hier worden de zaken besproken die voor alle scholen van de Sophia Stichting gelden; op 

het gebied van personeel, financiën en de bestuurlijke uitwerking van de regelgeving.  

  

 


