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Jaarverslag MR Basisschool Sint Joris 
2021-2022 

Leden 
In dit schooljaar bestond de Medezeggenschapsraad uit de volgende 4 leden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholing 
Er is door MR leden dit jaar geen specifieke scholing gevolgd.  

Nanja Jacobs - de Rooij (oudergeleding) 

Agnes Smit (personeelsgeleding) 

Gepke Kruithof 
(personeelsgeleding, secretaris) 

Kevin Dijkers  
(oudergeleding, voorzitter) 
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Samenwerking 
Directie 
De secretaris van de MR heeft een aantal weken voor elke vergadering overleg met de 
directeur over de te bespreken onderwerpen en welke bijlagen hierbij nodig zijn. Het overleg 
vooraf en ook tijdens de vergaderingen verloopt erg prettig. De directie zorgt ervoor dat alle 
belangrijke beleidszaken goed met het team worden doorgesproken op bijvoorbeeld 
studiedagen of in vergaderingen. Doordat deze communicatie goed georganiseerd en 
zorgvuldig verloopt, is het voor de MR ook makkelijker om besluiten te nemen. Hierdoor is 
er meer tijd over voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld het herschrijven van de schoolgids. 
 

GMR 
Na elke GMR vergadering is er overleg geweest tussen de secretaris en het GMR-lid van onze 
school over de daar behandelde onderwerpen, zodat hiervan verslag kon worden 
uitgebracht richting de rest van de MR. Dit jaar was er een nieuw lid van de GMR vanuit onze 
school, die dit eerste jaar ook nodig heeft gehad om de gang van zaken van de GMR te leren 
kennen. 
 

Bestuur 
Er is geen rechtstreeks contact geweest tussen onze MR en het bestuur. Hier was geen 
aanleiding voor. De directie heeft overleg gehad met het bestuur waar nodig. 
 

Ouderraad 
De OR is uitgenodigd om in oktober deel te nemen aan onze vergadering om de begroting 
van 2020-2021 ter definitieve instemming voor te leggen. De MR heeft vragen ter 
verduidelijking gesteld en heeft ingestemd met de financiën. Ook is er gekeken naar 
verwachtingen voor het huidige schooljaar. In mei is de OR wederom bij een MR vergadering 
aangesloten. Hierbij is even kort gesproken over verwachtingen voor de financiën en vooral 
ook over het verloop van het afgelopen jaar. In het bijzonder is gesproken over 
ouderbetrokkenheid, deze stond onder druk door alle coronamaatregelen, waardoor ouders 
meer op afstand kwamen te staan. De OR en de MR kunnen elkaar op de hoogte houden en 
met elkaar meedenken, dit werkt erg prettig. 
Bij de OR vergaderingen is een personeelslid aanwezig als contactpersoon, waardoor ook 
hier de lijntjes korter zijn. 
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Ouders 
Er is dit jaar een poll uitgestuurd over de communicatie vanuit school. De MR was benieuwd 
in hoeverre de verschillende berichten door ouders worden gelezen, verschilt dit per 
medium (social schools, mail, nieuwsbrief, website). De resultaten hiervan zijn z.s.m. binnen 
het team gedeeld. Er waren een aantal nuttige opmerkingen die door school zijn opgepakt, 
zoals het waar mogelijk informatie bundelen en niet teveel losse berichten uit te sturen en 
het meer zichtbaar zijn van leerkrachten op het plein. 
 

Speerpunten 
Schoolgids 
De schoolgids werd door de MR gezien als een zeer moeilijk leesbaar en niet uitnodigend 
stuk. Het taalgebruik is ingewikkeld, de indeling onlogisch en onderwerpen komen op 
verschillende plekken herhalend terug. We hebben onszelf tot doel gesteld om de schoolgids 
te herschrijven tot een goed leesbaar stuk dat ook voldoet aan de wettelijke eisen. We zijn 
gestart met het vinden van een prettige indeling in hoofdstukken door voorbeelden van 
andere scholen te bekijken. Daarna hebben we in elke vergadering 2 hoofdstukken centraal 
gesteld. Alle informatie uit de oude schoolgids werd opnieuw ingedeeld en er zijn veel 
voorstellen gedaan om stukken tekst te schrappen, graphics toe te voegen en andere taal te 
gebruiken. Dit proces is heel nuttig, maar ook lang en arbeidsintensief. Aan het einde van 
het schooljaar was de schoolgids wel opnieuw ingedeeld, maar het is niet gelukt om de tekst 
ook volledig te herschrijven. Voor het schooljaar 2022-2023 is de schoolgids opnieuw een 
speerpunt en hopen we aan het eind van dat schooljaar echt een eindversie van de nieuwe 
schoolgids klaar te hebben. 
 

Corona en lerarentekort 
Helaas was ook corona weer een belangrijk onderwerp binnen de MR, zij het iets minder 
heftig dan vorig schooljaar. Werden we vorig jaar door situaties overvallen, dit jaar lagen er 
vaak plannen-B klaar en kon er snel geschakeld worden. Alsnog was het een uitdaging om 
alles voor de kinderen en ouders en ook het team soepel te laten lopen. 
Er was veel uitval van leerkrachten, maar dit kon vaak wel worden opgevangen. Dit mede 
dankzij de leerkrachten die een dag extra werken ter ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de 
NPO gelden (om de leerachterstanden door corona aan te pakken). Zij konden inspringen als 
een vaste leerkracht ziek was. Het nadeel hiervan was natuurlijk dat de ook zo nodige 
ondersteuning daardoor regelmatig wegviel en de NPO gelden niet werden gebruikt 
waarvoor ze bedoeld waren. 
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Helaas is de situatie door het lerarentekort vrij ingewikkeld. Invallers zijn vaak niet te vinden, 
zelfs voor langdurige inval is dit moeilijk. Er is door de directie in bestuurlijk overleg gepraat 
over het lerarentekort, maar ook met het team en de MR. We blijven hierover in nauw 
contact. 
 

Overige besproken punten 
In het overzicht ziet u de belangrijkste besproken punten in een overzicht, met daarbij een 
korte toelichting en de besluiten die de MR heeft genomen. De MR heeft op verschillende 
onderwerpen verschillende manieren van inspraak. Soms is er sprake van instemmingsrecht, 
dan is instemming vereist voor iets uitgevoerd mag worden. Andere keren is er sprake van 
adviesrecht. Dan geeft de MR een positief of negatief advies en wordt het voorstel ofwel 
aangepast naar het advies, of de directie beargumenteert waarom het een advies niet 
opvolgt. Dit laatste is niet voorgekomen dit jaar. 
 
Als u bij een specifiek punt meer gedetailleerd wilt lezen wat er besproken is tijdens de 
vergadering, verwijzen we u naar de notulen van de desbetreffende maand. Deze vindt u op 
de website. Als u alsnog vragen heeft of graag eens een MR vergadering bij wilt wonen, kunt 
u de MR mailen op mr.sintjorisschool@kpoa.nl 
 

https://www.sintjorisschool.nl/ouders/mr
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