Jaarverslag 2021-2022
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de St. Carolusschool
van het schooljaar 2021-2022. Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de MR in het
schooljaar 2021-2022 en bovendien de ontwikkeling die zij heeft doorgemaakt samen met
de school.

Wat doet de MR?
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school
heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een
afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van
de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding
van (financiële) middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling,
de veiligheid op school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het
onderwijs.
De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om
advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar
mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten
zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het
schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid
en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord
voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling
De MR bestaat uit een afvaardiging van leerkrachten (zogenaamde personeelsgeleding, MRp)
en een vertegenwoordiging van de ouders (zogenaamde oudergeleiding, MRo). De directie
maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen.
De omvang van de MR hangt af van het aantal leerlingen van de school. De MR van de St.
Carolusschool bestond afgelopen jaar uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Komend schooljaar
is er een vacature MRo en MRp.

Wijzigingen geleding MR voor 2021-2022
Uitgetreden
Marcel Wouterse - oudergeleding
Toegetreden
Jeroen Zaagmans - oudergeleding
Astrid Gill-Saman - oudergeleding
Verder zitten in de MR:
Simone Wagensveld - personeelsgeleding
Judith de Kruijf - personeelsgeleding
Karlijn Moons - personeelsgeleding
Sarah van Ettekoven - oudergeleding - voorzitter

Vergaderingen en onderwerpen
Het afgelopen schooljaar heeft de MR 9 keer vergaderd.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 oktober 2021
25 oktober 2021
22 november 2021
30 november 2021
17 januari 2022
21 februari 2022
4 april 2022
30 mei 2022
20 juni 2022

De vergaderingen worden genotuleerd. De notulen worden op de website van de school
geplaatst. Hieronder staan de onderwerpen waarover de MR al dan niet instemming heeft
gegeven of advies heeft gegeven of over is gesproken.

De vergaderingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn gepland op:
●
●
●
●
●
●
●

26 september 2022 (Karin zal t/m december 2022 Karlijn vervangen ivm
zwangerschapsverlof)
14 november 2022 (Astrid)
16 januari 2023 (Judith)
6 maart 2023 (Jeroen)
17 april 2023 (Karlijn is t/m december 2022 met zwangersschapsverlof)
19 juni 2023 (ouder)
ingelaste vergadering (Simone)

Mocht u geïnteresseerd zijn om een MR vergadering bij te wonen, dan bent u van harte
welkom. U kunt zich middels het onderstaande mailadres aanmelden. De vergaderingen
vinden plaats in de teamkamer van 16.00 - 17.30 uur.
1. Bespreking schoolplan/jaarplan
Het schoolplan dient elke vier jaar te worden opgesteld, met daarbij ieder jaar een jaarplan.
De MR heeft daar instemmingsrecht over. Dit jaarplan is per schooljaar en dus niet per
kalenderjaar.

2. Overleg omtrent Corona
Uiteraard was dit onderwerp een terugkerend thema op de agenda. Er werd gesproken over
het beleid, de protocollen vanuit de overheid, de digitale ondersteuning van leerkrachten en
leerlingen, het thuisonderwijs en de communicatie
richting de ouders hierover. Stichtingsbrede beslissingen worden vanuit het crisisteam genomen.

3. Vergaderingen GMR
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) praat mee over het beleid van de
SKOSS en is een klankbord voor het College van Bestuur van de stichting wanneer er
belangrijke school overstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de
GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp, advies- of
instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten.
De GMR wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) gekozen. De ouders kiezen de O
geleding (oudergeleding; O-GMR), de personeelsleden kiezen de P-geleding
(personeelsgeleding; P-GMR). De GMR bestaat formeel uit een gelijk aantal personeels- als
ouder-leden van de verschillende SKOSS-scholen. Momenteel neemt er vanuit de st.
Carolusschool niemand deel aan de GMR.
Er zijn het afgelopen schooljaar meerdere vergaderingen geweest met de GMR en de
voorzitters van de MR van alle SKOSS-scholen. Hierin werd o.a. gesproken over het corona

beleid, de zoektocht naar een samenwerking tussen SKOSS en een andere stichting en het
5-gelijke-dagen model.

4. Personeel en formatie
Er zijn het schooljaar verschillende personeelsleden gekomen en vertrokken. Hierover wordt
gesproken in de MR vergaderingen. Zo is er een nieuwe IB-er: Mariska gekomen die een
hoop (achterstallig) werk heeft verzet en heeft geprobeerd om alle kinderen en ouders te zien
en horen die IB-hulp nodig hebben.
Onze muziekdocent Janine is helaas wegens ziekte uitgevallen. Gelukkig hebben we voor
het nieuwe schooljaar een nieuwe muziekdocent gevonden.
We hebben afscheid genomen van Ariane en Wesley.
Daarnaast hebben we veel nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen: Jorg (vakleerkracht
gym), Tessa (leerkracht groep 4), Michel (leerkracht groep 5), Swen (onderwijsassistent
groep 5), Henk (leerkracht groep 5), Rosemarie (leerkracht groep 7), Frederique (leerkracht
groep 8), Sharita (onderwijsassistent groep 8) en Jolanda (onderwijsassistent groep 7). Henk
en Michel zullen volgend schooljaar ergens anders aan het werk zijn.

5. Overige zaken
Aankomend schooljaar zal er tijdens de eerste MR-vergadering gesproken worden met de
penningmeester van de OR. Dit om inzage te krijgen in de uiteindelijke uitgaven van
afgelopen schooljaar en inzage te krijgen in begroting van aankomend jaar.
Er wordt gesproken over de werkdrukgelden. Extra gelden vanuit de overheid om de
leerkrachten te ontlasten. Vakdocenten kunnen een idee zijn. Meer kennis op een bepaald
gebied zoals sport, muziek, kunst, creativiteit of ICT. Maar ook ondersteunend materiaal
zoals Chromebooks, lesmaterialen kunnen hierbij helpend zijn. Samen met directie en
personeel worden deze gelden besteed.
Het Nationaal Plan Onderwijs komt in beeld (NPO) Met dit plan komt er geld vrij om
mogelijke achterstanden die zijn opgelopen in de corona periode van leerlingen bij te
werken. Elke school mag zelf beslissen waaraan zij deze gelden gaat uitbesteden. Dat
kan bijvoorbeeld zijn aan extra (vak)docenten om zo kleinere klassen te draaien of meer
kinderen kan ondersteunen. Maar ook aan extra materialen om de lessen te
ondersteunen. Ook het komende schooljaar staat dit onderwerp op de agenda omdat we
hierin als MR ook mee mogen denken en beslissen.
We hebben als MR gekeken hoe de ouderbetrokkenheid wordt ervaren onder de ouders.
Waar is nog behoefte aan, wat gaat er al goed etc.
De directie is samen met een aantal ouders van school en de leerlingenraad in overleg
hoe we het schoolplein aantrekkelijker kunnen maken. De plannen worden besproken met

de MR. Volgend schooljaar zullen we het hier wederom over hebben en zijn we benieuwd
hoe de plannen en de uitvoering zal verlopen.
Dit schooljaar zijn we binnen de SKOSS begonnen met het afnemen van een audit. Een
audit is een "onderzoek" gericht op de kwaliteitsgebieden van het waarderingskader van
de Inspectie van het Onderwijs. Afgevaardigden van elke school binnen de stichting
nemen plaats in het auditteam. In verschillende teams bezoeken ze de scholen en gaan
dan in overleg met de teams, directie en IB om te bekijken wat al goed gaat op het gebied
van kwaliteit en waar nog ontwikkeling mogelijk is. Als MR worden wij op de hoogte
gehouden van de uitkomst en uitwerkingsplannen.

MR gegevens
Met vragen, opmerkingen of andere zaken kunt u ons altijd mailen:
mrcarolus4@gmail.com

Of spreek ons gerust eens aan op het plein.

