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Jaarverslag 2013 - 2014
Medezeggenschapsraad
St. Joseph
Inleiding:
Het schooljaar 2012-2013 stond in het teken van het borgen van alle methoden zoals deze
in de voorgaande jaren zijn aangeleerd. De St. Josephschool staat er goed op bij de
inspectie en dit willen we met zijn allen graag vast houden. Het is wederom een intensief
jaar geweest voor de leerkrachten en het MT. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat de
kinderen goed onderwijs hebben gekregen.
Samenstelling MR:
Onderstaand treft u de nieuw indeling van de MedezeggenschapsRaad aan.
Bert de Boer (ouder)
voorzitter
Robert Muts (ouder)
secretaris (plaatsvervangend voorzitter)
Michiel Blankenvoorde (ouder)
Astrid Boersen (docent)
Nithard Keijdener (docent)
Marcel van de Ploeg (docent)
5 jaren begroting:
De St. Josephschool heeft een 5 jaren begroting opgesteld. Namens de MR heeft Michiel
hier inspraak over gehad en is hij betrokken geweest bij de besprekingen van de
begroting. De begroting is voor een langere termijn gemaakt maar zal ieder jaar worden
herschreven naar de dan huidige situatie. Leidraad blijft dan wel de 5 jaren begroting.
Als we met het huidige leerlingenaantal de toekomst tegemoet gaan dan voorzien we geen
financiële problemen in de toekomst.
Vreedzame school:
Het project vreedzame school wordt steeds meer zichtbaar binnen de school. Er wordt
veel aandacht aan geschonken en de docenten zien dat de leerlingen hier steeds beter mee
omgaan. De vreedzame school is gedurende het gehele schooljaar steeds verder
uitgebreid. De stuurgroep hiervan blijft dan ook kijken naar verbeteringen wat ten goede
komt van het leerklimaat binnen de St. Josephschool. Als een leerling met plezier naar
school gaat zullen de leerprestaties ook toenemen. De MR blijft hier vinger aan de pols
houden.
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Schoolbezoek CvB:
Ook dit jaar heeft de St. Josephschool bezoek gekregen van het CvB. In dit gesprek heeft
de school een 360 gr. feedback gekregen. Dit is besproken in de MR en daar waar nodig
zullen wij wijzigingen doorvoeren wanneer dit ten goede komt van de leerlingen en de
school. Het is altijd goed als een derde naar het reilen en zeilen van een school kijkt daar
je als school zelf “blinde vlekken” creëert.
Herordenen schoolplein:
Binnen de school is een werkgroep gevormd om te kijken naar het schoolplein. Het
schoolplein voldoen niet meer aan de huidige verwachtingen van een schoolplein. De
werkgroep komt met voorstellen en deze zullen worden besproken. Tevens word er
gekeken wat we wanneer kunnen uitvoeren.
Vorming groep 2\3:
Binnen de MR hebben we meerdere malen gesproken over combinatiegroepen in de
middenbouw. Hierop heeft de MR aangegeven dat dit geen wenselijke situatie is en heeft
een negatief advies uitgebracht op de volgende advies aanvraag:
Bij monde van de directeur heeft het MT de MR om een advies gevraagd voor het
eventueel realiseren van een 5e kleutergroep. Doordat de politiek de scholen heeft
voorzien van een onverwachte extra subsidie is het mogelijk om een extra groep te
formeren. Aangezien de St. Josephschool een wachtlijst van 36 leerlingen heeft is het
voorstel om een 5e kleutergroep te creëren om zo de wachtlijst weg te werken. Hierdoor
komen er 2 klassen 6 en een combinatieklas 6\7. Hierdoor blijft de St. Josephschool op
17 groepen zoals de KPOA e.o. voorschrijft.
Na uitvoerig overleg heeft de MR volmondig besloten om hierop een negatief advies uit
te brengen, welke door het MT is overgenomen.
Nadien is het MT de mogelijkheden en opties gaan bestuderen en heeft na uitvoerig
overleg met MR en bouwteam ondersteuners (IB)besloten om een combigroep 2\3 te
vomeren, de MR heeft positief advies gegeven, met als kanttekening dat we regelmatig
als MR & MT deze groep zullen monitoren, ook in de jaren aansluitend.
Alle ouders van de betreffende groepen zijn uitgenodigd voor een informatieavond.
Rachel heeft deze avond verzorgt en is door de ouders goed ontvangen.
Schooltijden:
De MR kijkt naar een verandering van de schooltijden. In de vergadering is meerdere
malen aangegeven dat menig kleuter de stap van groep 2 naar 3 erg groot vind. Dit is
besproken in de vergaderingen en er zijn verschillende scenario’s bekeken. Gaandeweg
het schooljaar is het continurooster een onderwerp geworden. De MR bekijkt en
overweegt de verschillende varianten. Dit zal in de loop van de aankomende jaren verder
uitgewerkt worden tot een definitief plan.
Tevredenheidspeiling:
Uit de tevredenheidspeiling is naar voren gekomen dat de ouders tevreden zijn met de
school. De peiling is bekeken en daar waar de school zich kan verbeteren zal zij dit ook
proberen. Dit blijft een voortdurende wisselwerking tussen feed-back van de ouders en de
school. Alleen met zijn allen kunnen we de kwaliteit waarborgen en daar waar mogelijk
verbeteren.
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Slot:
Al met al was het weer een bewogen jaar. De vergaderingen zijn in een open en eerlijk
manier verlopen. We doen er met zijn alles onze best voor om kritisch te blijven kijken
naar de school de het MT.
We willen de leerkrachten en het MT bedanken voor een mooi en leerzaam jaar.
Met vriendelijke groet,
Robert Muts
Secretaris

