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Inleiding  
 

In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapsraad (MR) haar werkzaamheden en de 

onderwerpen die in het afgelopen schooljaar tijdens de vergaderingen besproken zijn. In de notulen 

van deze vergaderingen zijn de onderwerpen en besluiten terug te vinden. Deze zijn net als het 

jaarverslag terug te vinden op de website van de Paus Johannes School (PJS): 

www.pausjohannesschool.nl 

 

  



4 
 

Wat doet de Medezeggenschapsraad r.k.b.s. Paus Johannes? 
 

Op elke school in Nederland is een Medezeggenschapsraad (MR) actief; dit is bij de ‘Wet 

Medezeggenschap op Scholen’ geregeld. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert 

daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR van de Paus Johannes 

School (PJS) bestaat uit een oudergeleding (3 ouders) en een personeelsgeleding (3 leraren). De raad 

vergadert zesmaal per schooljaar. Hierbij is de directie ook deels aanwezig. 

De MR houdt zich bezig met diverse zaken die de school aangaan, zoals veranderingen in 

onderwijsdoelstellingen, schooltijdenregeling, inzet van de beschikbare personeelsformatie en de 

daarbij horende taakverdeling, begroting, arbeidsomstandigheden en veiligheid voor personeel en 

leerlingen, nieuwbouw of verbouwing van de school. 

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. Per onderwerp kan het 

recht van ouders anders zijn dan het recht van leerkrachten. Een voorbeeld: wanneer de MR met de 

directie spreekt over veranderingen in de taakverdeling en taakbelasting van het personeel dan 

hebben de leerkrachten instemmingsrecht. Over andere onderwerpen hebben de ouders 

instemmingsrecht, bijvoorbeeld bij de vaststelling van de schoolgids. Alle rechten en plichten van de 

MR staan omschreven in de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’. 
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Samenstelling en bijeenkomsten van de MR 
 

Gedurende het schooljaar 2019-2020 heeft de MR uit 6 leden bestaan, verdeeld over een personeels- 

en oudergeleding (beide bestaande uit 3 leden).  

De MR heeft in 2019-2020 in totaal 6 keer vergaderd, waarvan twee keer online via Microsoft Teams. 

Van iedere bijeenkomst is een agenda en een notulen opgesteld en goedgekeurd.  

Simone Klaver heeft voorafgaand aan iedere MR-vergadering de agendapunten in overleg met de 

voorzitter en de directie afgestemd.  

 De samenstelling van de MR was in 2019-2020 als volgt:  

Personeelsgeleding:  Functie: 

Yvonne Klanker Lid 

Eelkje Jongkind-Schuurman Lid 

Simone Klaver  Secretaris 

Oudergeleding:  Functie:  

Rosemary Kracht Lid 

Suzanne Slort Lid 

Mike Oudejans Voorzitter 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt de bovenschoolse belangen in het 

oog. Per school wordt één ouder (Marielle Meijering) en één leerkracht (Maarten Jak van Rhee) 

afgevaardigd naar de GMR. De GMR vergadert zesmaal per jaar, waarbij één iemand vanuit het 

bestuur aanwezig is. De GMR bespreekt met het schoolbestuur beleidszaken die voor alle scholen 

gelden, zoals: personeelsbeleid, aannamebeleid, begroting, formatie, vakantierooster, ARBO en 

onderhoud gebouwen.  
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Inspanningen Medezeggenschapsraad 
 

Communicatie: 
De notulen worden na goedkeuring van alle MR-leden op de website van de PJS geplaatst. Op deze 
website heeft de MR ook een eigen pagina. Hier staat beschreven waarmee wij ons bezighouden, 
wat onze taken zijn en welke leden er in de MR zitten.  
 
Daarnaast heeft de MR na elke vergadering een stukje in de nieuwsbrief geplaatst om zo meer 
zichtbaar en benaderbaar te zijn voor de achterban.   
 
Onderwerpen MR 2019-2020: 
Ieder jaar passeren terugkerende beleidsmatige onderwerpen de revue. De MR wordt hierbij om 

advies of instemming gevraagd.  

Dit schooljaar was een bijzonder schooljaar. Vanwege de corona-crisis zijn de scholen een tijd dicht 

geweest en hebben de leerlingen vanuit huis onderwijs gevolgd. Toen de scholen weer opengingen, 

moest er voldaan worden aan veel voorwaarden om dit op een veilige manier te doen.  

Ook valt de Paus Johannes school vanaf dit jaar onder een nieuw bestuur; Allente. 

Onderwerpen die dit jaar in de MR aan de orde zijn geweest zijn: 

- Corona-crisis 
- Thuisonderwijs 
- Terugkeer naar school na lockdown en bijbehorende maatregelen 
- Fusie Blauwe Loper en Atrium 
- Onderwerpen vanuit de GMR  
- Vervangingsproblematiek 
- Verkeerssituatie aan voorzijde van het gebouw 
- Rekenonderwijs (Met sprongen vooruit) 
- Drukte in gangen van de kleuters 
- Inzet gelden werkdrukvermindering 
- Financiën   
- Formatie en groepsindeling 
- IKC 
- Schoolplan en schoolgids 
- CITO tussenopbrengsten (eind is niet afgenomen) 
- Studiedagen 2020-2021 
- Wat leeft er op het schoolplein? 
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Vooruitblik schooljaar 2020-2021 
 

In het nieuwe schooljaar zullen er geen wijzigingen plaatsvinden binnen de MR-geleding.  

Iedere ouder mag bij een vergadering van de MR aanschuiven om zo op de hoogte te worden 

gebracht van belangrijke zaken die de school aangaan. De notulen worden na goedkeuring van alle 

MR-leden op de schoolsite geplaatst.   

Hieronder staan een aantal punten die wij aankomend schooljaar bespreekbaar willen maken in de 

MR :  

- IKC 
- Schoolplan/schoolgids herzien 
- Pestprotocol 
- Rekenonderwijs (Met sprongen vooruit) 
- Borgen van behaalde schoolresultaten. 
- Communicatie school-kind-ouders 
 
In de eerste vergadering van het komend schooljaar worden keuzes gemaakt in bovenstaande 
onderwerpen i.v.m. beperkte vergadertijd.  
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Vaststelling jaarverslag  
 

De medezeggenschapsraad van r.k.b.s. Paus Johannes School heeft het jaarverslag 2019-2020 

vastgesteld op 15-09-2020 

Namens Medezeggenschapsraad r.k.b.s. Paus Johannes,  

Personeelsgeleding:  Oudergeleding 

Yvonne Klanker Rosemary Kracht 

Eelkje Jongkind-Schuurman Suzanne Slort 

Simone Klaver (secretaris) Mike Oudejans (voorzitter) 

 

 


