
 

 

 

 
Jaarverslag 2014 – 2015 Medezeggenschapsraad St. Jozefschool 

Opgesteld door: Annemarie Boessenkool en John Schrader 
 

Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR): 
Oudergeleding:   
Martin van der Heijden (voorzitter, lid sinds 08-2011, tevens voorzitter/lid GMR per 05-2015) 
Eveline Thiry (lid sinds 08-2013, tevens GMR- lid van 08-2013 t/m 04-2015) 
Maikel Parlevliet (lid sinds 08-2014) 
 
Personeelsgeleding (tevens notulisten per toerbeurt):  
Annemarie Boessenkool (lid sinds 08-2007)  
John Schrader (tevens GMR-lid en plaatsvervangend voorzitter, lid sinds 08-2009) 
Armand Frissen (lid sinds 08-2011) 
 
Wijzigingen in directie, team, MR of schoolbestuur: 
- Wijzigingen in de directie: 
Er waren geen wijzigingen in de directie. 
 
- Wijzigingen in het team: 
Yvonne Tolido heeft haar carrière op de St. Jozefschool afgerond, Else-Marieke van der 
Heijden en Lesley Hoogduijn zijn gaan werken op een andere school binnen de SKOW. Het 
team op de St. Jozefschool is uitgebreid met Annelies Izaks en Amanda van den Broek. 
 
- Wijzigingen in de MR: 
Martin v.d. Heijden is voorzitter geworden van de MR.  
Eveline Thiry is gestopt als ouderlid GMR per mei 2015, maar blijft ouderlid in de MR. 
Maikel Parlevliet is lid geworden van de MR. 
 
- Wijzigingen in het schoolbestuur: 
Er waren geen wijzigingen in het bestuur. 
 
Vergaderingen/cursussen: 
Het afgelopen schooljaar is de Medezeggenschapsraad zes keer bij elkaar gekomen om te 
vergaderen over allerlei schoolse en bovenschoolse zaken, te weten op: 7-10, 25-11, 12-2 (+ 
OR), 12-3, 19-5 en 22-6 (+ OR). 
De vergaderingen zijn bijgewoond door de locatiedirecteur Jos Dohle.  
Rob de Jong heeft het team voorlichting gegeven over de nieuwe CAO. 
 
Samenvatting/terugblik:  

- Aan de hand van het meerjarenplan is er ieder kwartaal een aantal beleidsplannen 
bekeken en besproken. Waar nodig zijn de plannen aangepast en daarna vastgesteld 
(instemming- en/of adviesbevoegd) op GMR- en/of MR- niveau.  
De volgende beleidsplannen zijn besproken en indien nodig vastgesteld: 
 
 
 
 
 



 

 

 

Terugkerende beleidsplannen Incidentele beleidsplannen 

Jaarverslag Bevoegd Gezag 
Jaarplan Bevoegd Gezag 
Jaarverslag MR en GMR 
Schoolgids/schoolplan 
Nota Normjaartaak & taakbeleid 
Managementstatuut en directiereglement 
MR-reglement 
Huishoudelijk reglement MR 
Faciliteitenregeling MR/GMR 
Vakantieregeling 
Bestuursformatieplan 
Formatieplan op schoolniveau 
Ondersteunende werkzaamheden ouders 
ARBO/RIE 
Veiligheidsplan 

Passend Onderwijs 
Bestuursverslag SKOW 
Jaarrekening SKOW 
 

 

- Daarnaast is gesproken over: de nieuwe school, het schoolplein, de schoolgids, 
Snappet (invoering van gebruik van tablets), de CITO eindscores en de ondersteuning 
van de kleutergroepen. 

- Informeren van de achterban 
Ter informatie is na iedere vergadering een stukje in de nieuwsbrief geplaatst en zijn 
er tijdens teamvergaderingen terugkoppelingen geweest naar het team.  

- Eveline  - en vanaf mei j.l. Martin - en John hebben in de MR-vergaderingen steeds 
voor een terugkoppeling gezorgd vanuit de GMR-vergaderingen. Verschillende 
documenten voor de GMR zijn hierdoor ook op MR-niveau besproken.   

- De PMR had vorig schooljaar met Rob de Jong de volledige RIE ingevuld. Aan de hand 
daarvan is in dit schooljaar een Plan van Aanpak opgesteld. 

- De PMR heeft een Activiteitenplan opgesteld. Vóór en na de MR- vergaderingen is de 
PMR bijeen geweest ter voorbereiding en nabespreking. 

- Het MR-stukje op de website is up to date gemaakt. 
 

Aandachtspunten voor 2015-2016: 
- Samenwerking MR - OR 
- Regelmatig achterban (ouders) informeren d.m.v. nieuwsbrief en informatie 
  via de website en achterban (team) via terugkoppeling in teamvergadering en vaste  
  tussentijdse overlegmomenten 
- Beleidsplannen bespreken en indien nodig vaststellen  
- Zorgplan/ondersteuningsprofiel 
- Uitvoering activiteitenplan PMR 
- ARBO beleid, uitvoeren van Plan van Aanpak 
- Ontwikkelingen eventueel te bouwen nieuwe brede school + besturenfusie                                                                        
 
Namens de MR van de St. Jozefschool, 
 
 
 
Martin v.d. Heijden    John Schrader 
Voorzitter MR     Plaatsvervangend voorzitter MR 


