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Jaarverslag Medezeggenschapsraad St. Jacobusschool, Valburg, 

schooljaar 2014/2015 

 

Samenstelling 

De MR heeft in de volgende samenstelling gewerkt: 

Personeelsgeleding: 

- Carola Leenders 

- Johan Wanetie 

 

Oudergeleding: 

- Mark Engels (voorzitter, aandachtsgebied: GMR en elektronisch archief) 

- Marieke Smith (secretaris) 

Carola en Marieke notuleerden om beurten. 

Daarnaast heeft Bas Peters alle vergaderingen bijgewoond als adviserend lid. 

 

Werkzaamheden 

Gedurende het schooljaar is de MR 5 keer bijeen geweest. Eén geplande 

vergadering is vervallen ivm afwezigheid van beide teamleden. 

Tijdens de vergaderingen zijn onder meer , in willekeurige volgorde , de 

volgende zaken aan de orde geweest, voorzien van advies /instemming: 

 

Projectplannen  

Regelmatig is de MR op de hoogte gehouden van de stand van zaken met 

betrekking tot de projectplannen: 

 Voortgang van de 1-zorg route  

 Vervanging van de rekenmethode  

 Visieontwikkelingstraject van het team, nieuwe methode voor de zaak 

vakken: aan het eind van het schooljaar wordt gekozen voor IPC 

(International Primari Curriculum)  

 Bovenschools wordt gewerkt aan een ICTplan, de MR wordt hiervan op de 

hoogte gehouden 
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Passend onderwijs 

De MR wordt op de hoogte gehouden van de veranderingen en ontwikkelingen. 

In de loop van het schooljaar worden de eerste arrangementen aangevraagd 

door Carola (als IB-er vd school) en goedgekeurd. 

 

Daling aantal leerlingen en de formatie 

De dalende tendens van het aantal leerlingen en de gevolgen ervan is een 

meermaals besproken onderwerp. Dit leidt tot ook tot een daling van het budget, 

verdere inkrimping van het team, minder groepen en een lastigere 

groepsindeling. In verband met de toenemende belasting voor het team is 

besloten de teamgeleding van de MR terug te brengen naar 2 personen 

(voorgaande jaren waren er 3 teamleden lid van de MR) 

 

GMR 

Mark houdt de website van de GMR (Gemeenschappelijke MR van de stichting 

Batavorum) in de gaten, interessante ontwikkelingen brengt hij tijdens 

vergaderingen in. 

 

Huisvesting/speelplaats 

De huisvesting is meermaals aan de orde geweest: 

-dit schooljaar zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst en is er kunstgras gelegd 

-het risico inventarisatie rapport is besproken: punten die naar voren kwamen 

zijn opgelost. De komst van de peuterspeelzaal maakt dat er een aantal zaken 

opgepakt moeten worden na de zomervakantie. 

 

Budgetten en begroting 

Dit komt jaarlijks aan bod. Het dalend aantal leerlingen zorgt ook voor een 

dalend budget. Hierdoor komt de begroting onder druk te staan. 

 

Vervanging leerkrachten bij afwezigheid 

I.v.m. ziekte en zwangerschap zijn meerdere teamleden perioden afwezig 
gedurende dit schooljaar. De MR wordt op de hoogte gehouden, vervanging 

wordt goed geregeld met oog voor rust en continuïteit voor de klassen. 
 



Pagina 3/3 
 

 

 
Werkgroep schooltijden 

 
N.a.v. geluiden onder ouders wordt er een enquête gedaan over gewenste 
schooltijden. Deze enquête geeft aan dat er geen meerderheid is voor een 

continue rooster. Onduidelijk is of er behoefte is aan een kleine verschuiving in 
aanvang- en eindtijd. Om dit helder te krijgen wordt wederom een kleine 

enquête gehouden. Deze geeft aan dat handhaven van de oude situatie de 
voorkeur geniet. 
De MR vindt deze manier van ouderraadpleging succesvol, wanneer nodig zal de 

MR weer middels enquête de wens van ouders achterhalen.  
 

 
Pestprotocol 

De evaluatie van het pestprotocol leidt niet tot aanpassingen, het protocol blijft 

in werking. De kanjertraining wordt in alle klassen gegeven. 

 

Goedgekeurde documenten: 

 Vakantie rooster 2014/2015 

 Materiële begroting 2014/2015 

 SOP ( Schoolondersteuningsprofiel) 

 Veiligheidsprotocol inclusief calamiteitenplan 

 Meldcode huiselijk geweld 

 Schoolgids, digitaal via de website 

 Scholingsplan team 

 

 

 

 

 

Valburg, oktober 2015 

 


