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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 

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad van de 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’. 

Gedurende het schooljaar 2020-2021 heeft de MR uit 6 leden bestaan, 

verdeeld over een personeels- en oudergeleding (beide bestaande uit 3 

leden).  

De MR heeft in 2020-2021 in totaal 6 keer vergaderd, waarvan ook een 

aantal keer online via Microsoft Teams. Van iedere bijeenkomst is een 

agenda en een notulen opgesteld en goedgekeurd. Daarnaast zijn er 

diverse bijeenkomsten geweest over de oprichting van het IKC waarbij de 

MR ook aanwezig was. 

De leerkrachten hebben voorafgaand aan iedere MR-vergadering de 

agendapunten in overleg met de voorzitter en de directie afgestemd.  

De samenstelling van de MR was in 2020-2021 als volgt:  

Naam 

Personeelsgeleding 

Yvonne Klanker 
 

Eelkje Schuurman 
 

Simone Klaver 
 

Oudergeleding 

Mike Oudejans 
(voorzitter) 

Suzanne Slort 

Rosemary Klacht 

 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt de 

bovenschoolse belangen in het oog. Per school wordt één ouder (Mariëlle 



Meijering) en één leerkracht (Maarten) afgevaardigd naar de GMR. 

Maarten is tijdens het schooljaar afgetreden en ook Mariëlle heeft 

besloten ermee te stoppen. Een vervanger voor volgend schooljaar is al 

gevonden; Joost Kranenburg zal per 1 augustus lid worden van 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.  

 

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 2020-21: 
Ieder jaar passeren terugkerende beleidsmatige onderwerpen de revue. 

De MR wordt hierbij om advies of instemming gevraagd.  

Dit schooljaar was een bijzonder schooljaar. De coronacrisis was nog 

steeds actueel. Opnieuw was er sprake van een lockdown en dus ook van 

thuisonderwijs.  

Daarnaast ging de oprichting van het IKC plotseling heel snel. Het bestuur 

heeft besloten dat de Paus Johannesschool en de Phoenix niet alleen in 

een nieuw gebouw komen, maar ook moeten fuseren. De weg 

hiernaartoe was niet altijd even makkelijk. Het proces ging zo snel, dat de 

MR, zeker in de beginfase waarin een aantal belangrijke beslissingen zijn 

genomen, niet altijd even goed is betrokken en geïnformeerd is geweest. 

Hier is uitvoerig over gesproken met de schoolleiding en de projectleiders. 

In de latere fase van het proces is dit beter gegaan en de MR is tijdens alle 

bijeenkomsten omtrent het IKC die daarna volgden vertegenwoordigd 

geweest. De MR probeert de achterban (medewerkers, ouders en 

leerlingen) zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, maar het is niet altijd 

duidelijk hoe de achterban hierover denkt. Daarom heeft de MR 

meerdere keren opgeroepen om contact op te nemen met de MR als er 

vragen zijn of opmerkingen. 

Ook werd er in dit schooljaar bekend dat er extra geld vrij zou komen om 

de achterstanden van de leerlingen aan te pakken, de zogenaamde NPO-

gelden. De MR heeft meegedacht over de besteding van de NPO-gelden 

en goedkeuring gegeven aan het plan van de schoolleiding.  

Daarnaast heeft de schoolleiding dit jaar een voorstel ingediend om de 
schooltijden aan te passen zodat er ruimte zou zijn voor een extra 
studieweek en een aantal margedagen. De MR heeft aangegeven de input 
van de achterban nodig te hebben om hierover een beslissing te nemen. 
Er is een enquête uitgezet waaruit bleek dat het merendeel van de ouders 
de schooltijden liever wilden houden zoals ze zijn. De schoolleiding heeft 
vervolgens besloten om de schooltijden het aankomende schooljaar niet 
aan te passen.  
 
 
 
 
Hieronder een opsomming van de onderwerpen die het afgelopen 
schooljaar de revue zijn gepasseerd: 
 



- Totstandkoming IKC (onderwijsvisie en -vorm, ontwerp van het gebouw 
en buitenruimtes,  grondslag van de school etc.) 
- Noodhuisvesting tijdens de bouw 
- Inzet van de NPO-gelden 
 - Coronacrisis en thuisonderwijs 
- Ouderbetrokkenheid tijdens de coronacrisis 
- Terugkeer naar school na lockdown en bijbehorende maatregelen 
- Onderwerpen vanuit de GMR  
- Vervangingsproblematiek 
- Rekenonderwijs (Met sprongen vooruit) 
- Inzet gelden werkdrukvermindering 
- Financiën   
- Formatie en groepsindeling 
- Schoolplan en schoolgids 
- CITO tussenopbrengsten 
- Schoolreizen en activiteiten tijdens de coronacrisis.   
- Studiedagen 2021-2022 
- Wat leeft er op het schoolplein? 

 

Vooruitblik schooljaar 2021-2022 

In het nieuwe schooljaar zullen er een wijziging plaatsvinden binnen de 

MR-geleding. Simone Klaver haar tweede termijn is verlopen en zij is 

afgetreden. Mirja Siekerman zal haar plaats overnemen en zal per 

september toetreden tot de MR.  

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-ontwikkelingen 
- Mogelijke achterstanden bij leerlingen, de inzet van de NPO-gelden en 
de effecten daarvan 
- 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.  
 
 

Vaststelling jaarverslag 

De medezeggenschapsraad van r.k.b.s. Paus Johannes heeft het 

jaarverslag 2020-2021 vastgesteld op 20 september 2021  

 


