Secr. MR St. Jorisschool
p.a. E. kl. Goldewijk
Groenling 14
7132 EE Lichtenvoorde
Tel.: 0544 – 378543
E-mail: mrjorisschool@live.nl
Twitter: @mrjorisschool

Jaarverslag MR St. Jorisschool
Schooljaar 2016/2017
Augustus 2017
Inleiding
Net als voorgaande jaren maakt de medezeggenschap van de St. Jorisschool een jaarverslag waarin
staat beschreven waar de MR zich het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. Het
jaarverslag is openbaar en bevat informatie voor alle betrokkenen.
Via de St. Joris Nieuwsbrief en het twitter-account, @mrjorisschool, wordt medegedeeld dat het
jaarverslag is te lezen op de website van de St. Jorisschool website; http://www.st-jorisschool.nl
Algemeen
In het onderwijs is de zeggenschap zo geregeld dan niet alleen de schooldirectie en personeelsleden,
maar ook ouders zeggenschap hebben over het beleid van de school. Hiertoe heeft de school een
medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR heeft ieder MR-lid een actieve rol. Op deze manier doet
iedereen kennis en ervaring op en creëer je een open sfeer tussen ouders en personeel. De MR heeft
een jaarplan opgesteld waarin alle terugkerende zaken gedurende het schooljaar, waarover de MRinstemming en/of adviesrecht heeft, zijn opgenomen.
Samenstelling
De MR van de St. Jorisschool kende het afgelopen schooljaar de volgende samenstelling:
Oudergeleding:
Olaf Kleine (voorzitter)
Erik Klein Goldewijk (secretaris)
Ronald Willering

Personeelsgeleding:
Lynne Harbers (penningmeester)
Dorian Scharenborg
Els te Kamp

Aan het einde van de schoolperiode zijn er verkiezingen uitgeschreven voor tweetal ouders,
respectievelijk Ronald Willering en Olaf Kleine. Gedurende de periode voor beschikbaarstelling is er
geen nieuwe aanmelding gekomen. Beide hebben besloten om wederom zitting te nemen in de MR.
Ronald Willering voor een periode van twee jaar en Olaf Kleine voor een periode van 3 jaar.
De verdeling van taken binnen de MR zal voor schooljaar 2017 – 2018 wijzigen. Lees hieronder de
totstandkoming.
Lynne Harbers heeft na zittingsperiode van 3 jaar aangegeven te stoppen binnen de MR. De ontstane
vacante positie wordt ingevuld door Jon Temming. Binnen de MR zal de rol van penningmeester voor
het nieuwe schooljaar worden overgedragen aan Els te Kamp en Jon Temming.
Hoe zag de taakverdeling binnen de MR eruit in jaargang 2016/2017. Olaf Kleine is de voorzitter, Erik
Klein Goldewijk is de secretaris en Lynne Harbers is de penningmeester. Els te Kamp is
contactpersoon voor het personeel en de GMR. Dorian Scharenborg is contactpersoon voor de OR en
de verkeersouders. Erik Klein Goldewijk is contactpersoon voor de Klankbordgroep. Ronald Willering
is de contactpersoon voor zaken m.b.t. “Krimp” en communicatie/PR.
Vergaderingen
De MR heeft het afgelopen schooljaar 6 keer vergaderd. Op eigen verzoek of verzoek van de MR is
Annelies Duin (directeur St. Jorisschool) aanwezig voor het verstrekken van informatie en het geven
van toelichting bij bepaalde agendapunten.
Op eigen verzoek of verzoek van de MR zijn o.a. de GMR en de OR aanwezig geweest bij
vergaderingen.

Agendapunten 2016/2017
Het schooljaar 2016/2017 stond in het teken van de fusie tussen de stichtingen LIMA en Reflexis.
Welke gevolgen hadden de krimp op de invullingen van een fusie tussen de twee stichtingen.
Direct dan wel indirect gekoppeld aan de fusie de oprichting van een Integraal Educatief KindCentrum
(IEKC).
Voor het personeel stond daarnaast schooljaar 2016/2017 in het teken van de invoering van de CAO
voor het primair onderwijs (PO).
Zoals reeds eerder geschreven en in voorgaande verslagen hebben we kunnen lezen dat men
voornemens was om te fuseren met twee andere stichtingen. Dit heeft in schooljaar 2015/2016
geresulteerd in een negatief advies vanuit Den Haag waardoor men heeft gekeken naar een mogelijke
fusie tussen de twee stichtingen LIMA en Reflexis.
Gedurende het schooljaar zijn er meerdere sessies geweest tussen de verschillende
scholen/stichtingen, ouders en MR-leden en bestuur in de vorm van Paraatcafés. Dit heeft moeten
leiden tot een vormgeving van de Paraat-scholen qua concept. Hoe moeten de scholen binnen de
nieuwe stichting functioneren, hoe is onderwijs ingericht en wat vinden we belangrijk.
Communicatie draagt bij tot volwaardige acceptatie van gelijkwaardige gesprekspartners. Hiermee
geef je aan dat je elkaar ziet als professionele en waardevolle partners. Na de ontbrekende
communicatie tijdens het afketsen is de fusie is aangegeven hier meer op in te zetten. Aan het einde
van het schooljaar is voor de oudergeleding officieus en voor de personeelsgeleding officieel
vernomen dat de bestuurder van stichting LIMA vertrokken is/was. MR als geheel is in deze niet
geïnformeerd door RvT, bestuur of GMR.
Afgelopen jaren, maar specifiek afgelopen schooljaar, is er gekeken naar digitale educatie. De eerste
testen zijn uitgerold m.b.t het gebruik van tablets als ondersteuning van het lesprogramma. Groep 8
heeft als eerste kennis kunnen maken met Snappit. In het nieuwe schooljaar zal naast groep 8 ook
groep 7 gebruik maken van de nieuwe onderwijsondersteuning. Komende schooljaren zal er
geëvalueerd worden hoe dit verder door te zetten en via welk onderwijssysteem.
In het kader van communicatie en PR heeft de MR afgelopen jaren ervoor gekozen om de website van
de school te verbeteren/optimaliseren naar de huidige tijdsgeest. Het schooljaar is gebruikt om de
invulling van de website op inhoudelijkheid van de stukken te beoordelen en op te laten in de nieuwe
website. Website is operationeel geworden in het schooljaar. Doel was en is om een dynamische
website te ontwikkelen die gedurende het schooljaar gevuld kan worden met informatie.
Christine Lageschaar heeft zitting in de GMR en is normaliter eens per jaar aanwezig bij de
vergadering van de MR. Dit jaar heeft deze om persoonlijke reden niet doorgang kunnen vinden.
Overige agendapunten zijn o.a. geweest: schooljaarplan, formatieplan, begroting en passend
onderwijs.
Bijeenkomsten
In het schooljaar 2015/2016 heeft de MR van de St. Jorissschool de totstandkoming van de
voorlichtingsbijeenkomst (G)MR-leden cao Primair Onderwijs voor de LIMA-scholen georganiseerd.
In navolging daarvan heeft de GMR een voorlichtingsavond voor de MR georganiseerd met als thema
cao in het PO. Uiteraard was hier de MR van de St. Jorisschool bij aanwezig.
Hoe verder?
Het komend schooljaar zal de MR naast de vaste agendapunten extra aandacht besteden aan de
fusie tussen LIMA en Reflexis in Paraat Scholen en de te vormen IEKC. Meer informatie over Paraat
Scholen is te vinden op http://www.paraatscholen.nl.
Het tweede onderwerp waaraan komend schooljaar extra aandacht wordt besteed is de
communicatie. Hoe communiceren we met elkaar en hoe willen we met elkaar communiceren.
Ten slotte
De MR voelt zich betrokken bij veel zaken in en rondom de school. Gaat het bijvoorbeeld om
belangrijke of misschien iets minder belangrijk zaken die spelen bij kinderen en ouders laat het ons
weten. Wellicht kan de MR iets voor u betekenen.
Contact kunt u met ons opnemen middels het bekende emailadres mrjorisschool@live.nl.
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele zaken en interesses van de MR? Volg ons dan op twitter:
@mrjorisschool.

