
 

 

MR-jaarverslag St. Josephschool Lisse - schooljaar 2018/2019  

De MR bestond in 2018/2019 uit de volgende leden:  

Namens de ouders: 

 Wieke van der Vossen (voorzitter tot juni 2019) 

 Rob Onderwater 

 Geertjan Wenneker 

 Jeroen Slaats (vanaf zomer 2019) 

 

Namens de leerkrachten: 

 Jeanette Loos (tot juni 2019) 

 Pamela te Boekhorst 

 Iris Dofferhoff (vanaf zomer 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 2018 / 2019 vijf maal. Hierbij kwamen de 
volgende onderwerpen aan de orde:  

Nieuwbouw  

In januari 2019 is het nieuwe pand van de Kindercampus Joseph betrokken.  
Gedurende het jaar hebben de MR en directie van de Josephschool het 
bouwproces gevolgd, kennisgenomen van de lopende zaken en aanvullingen 
gegeven dan wel vragen hierover gesteld. 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.  

-verhuizing: 28 januari 2018 was de eerste dag in het nieuwe gebouw. 

-opening Kindercampus Joseph op 21 maart 2018 was een feestelijke dag 
voor de leerlingen. Voor alle groepen was er een workshop muziek en dans. 



 

 

Tijdens de officiële opening gaven de leerlingen een spetterende uitvoering. 
De officiële opening werd verricht door de wethouder van onderwijs Janet 
van der Laan en oud wethouder Adri de Roon. 

Staking  

In het schooljaar 2018/2019 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.  

Er is een sponsorcontract afgesloten met de firma Schulte en Lestraden 
i.v.m. sponsoring van het zeilkamp voor groep 8. Tot 2023 ontvangt de 
school hiervoor  € 3200,- per jaar 

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 2019-2020 wordt dit 
verder uitgewerkt.  

- Snappet: In het schooljaar 2017-2018 is gestart met Snappet, een 
programma waarbij er gewerkt wordt met tablets. In het schooljaar 2018-2019 
is de invoering uitgebreid, ook groep 7 werkt met Snappet. 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. De methode TopOndernemers is 
ingevoerd voor de groepen 3 -8. De school wordt i.v.m. de implementatie van 
de methode begeleid door een specialist. Tevens is er coaching op de 
werkvloer. 
 
- Kijkochtenden: In september zijn kijkochtenden georganiseerd. Zeker 
driekwart van de ouders is geweest. 
 



 

 

- 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 (540,2) is in de MR 
besproken.  
 

Verkiezingen  

In het voorjaar van 2019 zijn verkiezingen gehouden voor een nieuw lid van 
de MR vanuit de ouders en een nieuw lid vanuit de leerkrachten. Jeroen 
Slaats is gekozen vanuit de ouders en Iris Dofferhoff vanuit de leerkrachten. 
Wieke van der Vossen en Jeanette Loos hebben de MR verlaten. Wij danken 
hen zeer voor hun inzet. 

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 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 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 
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.  

 


