
 

 

MR-jaarverslag St. Josephschool Lisse  

- schooljaar 2019/2020  

 

De MR bestond in 2019/2020 uit de volgende leden:  

Namens de ouders: 

 Rob Onderwater 

 Geertjan Wenneker (voorzitter) 

 Jeroen Slaats 

 

Namens de leerkrachten: 

 Jeanette Loos (tot juni 2019)  

 Pamela te Boekhorst (tot juni 2019) 

 Iris Dofferhoff (vanaf juni 2019)  

 Gwen van der Voort  

 

• een afvaardiging van de Oudervereniging;  

Informerend en adviserend lid namens de school:  

• Monique van Steijn  



 

 

De MR vergaderde het schooljaar 2019 / 2020 vier maal. Hier-

bij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:  

Corona 

Het virus heeft vanaf maart 2020 een grote impact gehad op 

de leerlingen, leerkrachten en het onderwijs. Over het beleid 

en de communicatie van de school - doorgaans voortvloeiend 

vanuit beleid van de Sophia Stichting - heeft regelmatig af-

stemming plaatsgevonden met de MR. De MR heeft daarbij 

haar waardering uitgesproken voor de inzet van de school, 

leerkrachten, ouders en uiteraard alle leerlingen zelf. 

Naast alle vervelende kanten, wil de MR de komende periode 

ook bezien welke positieve kanten van het aangepaste onder-

wijs in de toekomst gebruikt kunnen worden. 

Verkeerssituatie rond school 

Sinds de opening van de Kindercampus maken zowel leer-

lingen, personeel en ouders met veel plezier gebruik van het 

nieuwe pand. Voor ons is het pand een enorme stap vooruit. 

 

Naast ondermeer kwaliteit van opvang, onderwijs en vol-

doende leerkrachten, speelt daarbij ook de verkeersveiligheid 

nadrukkelijk een rol om de Kindercampus aantrekkelijk te hou-

den. Nu het nieuwe pand daadwerkelijk in gebruik is, blijken er 

enkele verkeerssituaties voor verbetering vatbaar. Gezamenlijk 

met de   



 

 

Oudervereniging Joseph, Oudercommissie SKOL,   

Verkeerscommissie Kindercampus Joseph en de directie heeft 

de MR hiervoor aandacht gevraagd bij de gemeente. Dit heeft 

ertoe geleid dat de rijrichting op de parkeerplaats is omge-

draaid en er meer verkeersborden zijn geplaatst. Met name 

een veilige oversteekplaats ter hoogte van de Zwanendreef 

blijft nog steeds hoog op de gezamenlijk wensenlijst staan.  

 

Nieuwbouw  

In januari 2019 is het nieuwe pand van de Kindercampus Jo-

seph betrokken.  

De MR zal in de komende jaren het gebruik blijven monitoren 

en dit blijft een vast onderdeel van de agenda.  

Staking  

In het schooljaar 2019/2020 zijn er 2 landelijke stakingsdagen 

geweest. Ook de Josephschool heeft hieraan deelgenomen. De 

impact van de staking en de communicatie hierover is bespro-

ken 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 lan-

delijke richtlijnen en het beleid van de Sophia Stichting. Ook is 

afgesproken dat individuele gevallen in de MR besproken wor-

den.  



 

 

Onderwijs  

Onderstaand wordt puntsgewijs een korte toelichting gegeven 

op de voortgang: 

• Groep 8 heeft de versterkte kanjertrainingdag gehad. 

Bijna van elk kind een ouder aanwezig. Het doel was de 

basis verstevigen. Het verslag is teruggekoppeld naar de 

ouders.  

• Vanuit de werkdrukgelden is een muziekdocent aange-

steld. De kinderen zijn enthousiast.  

• 18 oktober was de studieochtend Kanjertraining. De 

nieuwste ontwikkelingen van de Kanjertraining en de 

overstap naar KanVas is besproken. KanVas vervangt 

SCOL als leerlingvolgsysteem op het gebied van sociaal 

emotionele ontwikkeling. 

• Teamtraining Topondernemers. Coaching op de werkvloer. 

Werken aan doelen stellen, onderzoekend leren en eige-

naarschap van leerlingen.  

• Bovenschoolse plusklas is opgestart. Dit is een samenwer-

king tussen de 4 Sophia Scholen van Lisse : 40 leerlingen 

binnen Lisse nemen hieraan deel.   

• Op dinsdag 19 november 2019 heeft groep 7-8 deelgeno-

men aan Het Kindervragenuur in de Tweede Kamer.  



 

 

• Het team heeft zich gericht op de keuze van een nieuwe 

rekenmethode. Vooraf is een stappenplan vastgesteld. 

Door de coronapandemie is de beslissing uitgesteld tot 

schooljaar 2020-2021. 

Vanwege de coronapandemie was het een aantal weken niet 

mogelijk voor de leerlingen om de school te bezoeken. Het 

team heeft in zeer korte tijd een (online) lesaanbod samenge-

steld zodat de leerlingen thuis onderwijs konden volgen. 

 

Met ingang van 3 maart is de vierde kleutergroep (Panda’s) 

van start gegaan. 

Oudervereniging  

Bij iedere MR vergadering is er een lid van de oudercommissie 

aanwezig. Er wordt verslag gedaan van de verschillende activi-

teiten. Daarnaast wordt de MR geïnformeerd over komende ac-

tiviteiten, 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 ver-

gaderdata, de agenda’s en verslagen van de vergaderingen ge-

plaatst. De MR is bereikbaar via de leden en via Schoudercom.  

Algemene informatie over de Medezeggenschapsraad:  



 

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht or-

gaan waardoor de inspraak op school wordt geregeld door ou-

ders en leerkrachten. De samenstelling van een MR wordt be-

paald door de grootte van een school. Bij de Josephschool be-

staat 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 heb-

ben in de MR en mag één keer worden herkozen voor deze pe-

riode.  

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 instem-

ming 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 se-

cretaris van de MR zorgen voor de administratie van de verga-

deringen, 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 luiste-

ren 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 bij de 

vergadering aanwezig te zijn. Via SchouderCom kunnen ouders 

zich aanmelden voor het bijwonen van de vergaderingen.  

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Mede-

zeggenschapsraad) 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 bestuur-

lijke uitwerking van de regelgeving.  


