MR Jaarverslag Schooljaar 2016-2017
Jozefschool Aalsmeer
Samenstelling:
In het schooljaar 2015 – 2016 zag de Medezeggenschapsraad er als volgt uit:
Voorzitter:
Secretaris:

GMR:
GMR:

Cyrilla Bergkamp
Marije Klaassen
Lisette Nielsen
Danielle van Kessel
Debora Verkerk
Carolien Roodenburg
Aster van den Bosch
Gijs van den Haak
Marije Klaassen
Gijs van den Haak

oudergeleding
teamgeleding
teamgeleding
teamgeleding
teamgeleding
oudergeleding
oudergeleding
oudergeleding
teamgeleding
oudergeleding

Vergaderingen:
De Medezeggenschapsraad (MR) is in het afgelopen schooljaar zeven keer in
vergadering bijeen geweest.
Twee keer is er een MOT overleg geweest.
Ook was er een speciaal directieberaad op 23 mei 2017 met het schoolbestuur, de
GMR en de andere Medezeggenschapsraden van de Stichting Katholiek Onderwijs
Aalsmeer (SKOA).
Verder is de MR van de Jozefschool vertegenwoordigd door een ouder en een
teamlid bij de Gemeenschappelijke MR vergaderingen. Deze GMR bestaat verder uit
afgevaardigden vanuit de MR Antoniusschool (Kudelstaart) en de MR
Oosteinderschool (Nieuw-Oosteinde).
Informatievoorziening:
Het contact met de directie:
Het afgelopen jaar verliep de informatievoorziening vanuit de directie via Antoine
Zwagerman. Verschillende keren is er overleg geweest tussen de directie en twee
leden van de MR.
De contacten met het bestuur verlopen via de commissie (G)MR.
We informeren ouders en het team via de website van de school. De vergaderingen
zijn openbaar. Voorzover er geen personeelsaangelegenheden worden besproken.
Minimaal 2x per jaar wordt er in een teamvergadering gemeld waar de MR zich mee
bezig houdt. Danielle heeft het team geïnformeerd over zaken die binnen de MR
spelen.
Een afgevaardigde van de MR woont, indien nodig, de vergadering van de
Ouderraad bij.

Twee keer per schooljaar vindt er een MOT-vergadering (MR, OR, Team) plaats,
waarbij de MR door minimaal een ouder is vertegenwoordigd. Zij koppelt de
besproken zaken weer terug naar de andere MR leden. Centraal in deze MOT
vergaderingen stond dit jaar de nieuwe schooltijden, .
Arbo:
Contactpersoon voor de ARBO is Danielle van Kessel. In april heeft er een ARBO
ronde binnen en buiten plaatsgevonden. De resultaten worden gemeld aan de
directie.
Klachtencommissie:
Contactpersoon voor de klachtencommissie zijn Carolien Roodenburg
(namens MR) en Judith Verbeek (namens team). Komt elk jaar in oktober bij elkaar.
De commissie streeft ernaar om de contactpersonen meer bekend te maken bij
ouders en leerlingen.
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
Gijs van den Haak en Marije Klaassen vertegenwoordigden de MR.
In mei heeft er een speciaal directieberaad met de GMR, de
Medezeggenschapsraden van de drie scholen, de drie directies en het bestuur
plaatsgevonden. De directies van de verschillende scholen hebben middels een
presentatie inzicht gegeven over het stichtingsbrede formatieplan, ook is er
gesproken over de krapte op de arbeidsmarkt.
Het afgelopen jaar heeft het IPB (integraal personeels beleidsplan) centraal gestaan
bij de GMR vergadering. Dit beleidsplan is bijna af, momenteel wordt gewerkt aan de
bijlagen. Ook is het beleidsplan managementstatuut en het inkoopbeleidsplan
besproken.
TSO (Overblijfcommissie):
Aster van der Bosch vertegenwoordigt de MR.
Nieuwe schooltijden:
Debora Verkerk en Aster van den Bosch zitten namens de MR in de werkgroep.
Deze werkgroep bestaat verder uit teamleden en de directie.
De MR heeft vorig schooljaar een weloverwogen positief advies gegeven voor de
invoering van het vijf-gelijke dagenmodel. Doorslaggevend hierin was het belang van
het kind, door o.a. de regelmaat, het terugdringen van de benodigde tijd van
leerkrachten na de overblijf, waardoor er meer onderwijstijd overblijft.
Volgend schooljaar wordt er gekeken naar de indeling van de vakken en tijden
(onderbouw gaat straks meer naar school, bovenbouw minder), de contracten van de
leerkrachten (werktijdfactor kan veranderen), de invulling van de TSO enz.
Schoolgids
Aster van der Bosch vertegenwoordigt de MR.
Vanaf schooljaar 2015/2016 zal de MR jaarlijks samen met een aantal teamleden
toetsen welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd in de eerstvolgende
schoolgids voor 4 jaar die uitkomt in het schooljaar 2018/2019.

Sollicitatiecommissie:
Danielle van Kessel en Lisette Nielsen hebben namens de MR zitting genomen in de
sollicitatiecommissie.

Veranderingen in de samenstelling van de MR:
Danielle van Kessel (team) stopt met de MR, Tim Hogenboom gaat haar vervangen.
Gijs van der Haak (ouder) stopt met de MR omdat zijn dochter van school gaat. Rien
van Beemen neemt zijn plek in.
Besproken onderwerpen binnen de MR van de Jozefschool:
Belangrijke onderwerpen die dit schooljaar ter sprake zijn geweest, betreffen:
 Kwaliteitsimpuls
 TSO
 Vakantierooster
 Nieuwe schooltijden
 Begroting/financiën
 Vervangingsbeleid is besproken en ondertekend door de MR.

