
 

Jaarverslag Medezeggenschapsraad St. Jacobusschool, Valburg, 

schooljaar 2016/2017 

Samenstelling         

De MR heeft in de volgende samenstelling gewerkt: 

Personeelsgeleding: 

 Myrna den Hartog 

 Carola Leenders 

 Ans Willems  

Oudergeleding: 

 Marieke Smith (voorzitter) 

 Hanneke Jansen (notulist) 

 Arno Wallega 

 Bas den Ambtman 

 Bart van den Bosch 

Daarnaast heeft Frans Pieters alle vergaderingen bijgewoond als adviserend lid. 

Werkzaamheden 

Gedurende het schooljaar is de MR 7 keer bijeen geweest. 1 Geplande 

vergadering is komen te vervallen en aan het eind van het jaar is er een extra 

vergadering geweest.  

Tijdens het eerste overleg was de MR nog niet op volledige sterkte en heeft Mark 

de voorzittershamer overgedragen aan Marieke en afscheid genomen van de MR. 

Hierna is een oproep bij de ouders gedaan voor deelname aan de oudergeleiding 

van de MR. Hierop zijn een drietal aanmeldingen gekomen (Aron, Bas en 

Hanneke) en heeft Hanneke de opvolgende vergadering bijgewoond. Tijdens 

deze vergadering is tevens overeengekomen dat alle ouders die zich hebben 

aangemeld, toegevoegd gaan worden aan de MR. Te meer omdat Marieke dit 

jaar voor het laatst is en dus op deze manier voldoende ervaring kan worden 

opgedaan. Vanaf december 2016 zijn de vergaderingen met de gewijzigde 

samenstelling voorgezet. 

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

zaken aan de orde geweest: 

 



Nieuwe team 

De start is soepel verlopen en Frans vindt het team ‘een goed zelfsturend team!’ 

Ook vanuit het docententeam en vanuit Myrna is de start van het nieuwe team 

als prettig ervaren. 

ARBO/ RI&E 

De vorige versie was afgenomen in 2014 en was dus aan revisie toe. De 

directeur vult het in en bepaalt dus hoe veilig de school is (brandveiligheid, 

controle blusmiddelen, inhoud keukenkastjes etc). De resultaten zijn gedeeld en 

besproken met de MR-leden 

Medewerkers tevredenheidsonderzoek 

Eind 2016 is binnen de Stichting een medewerkers tevredenheidsonderzoek 

uitgezet. De resultaten van dit onderzoek zijn besproken tijdens de MR 

vergadering. De resultaten van st Jacobusschool waren over het algemeen zeer 

positief. De leerkrachten geven aan dat ze veel uren maken en hiermee veel druk 

ervaren. Tijdens functioneringsgesprekken wordt hier individueel op 

teruggekomen om te bepalen wat de aard is van deze druk en hoe deze 

weggenomen zou kunnen worden. 

Oudertevredenheidsonderzoek 

In het voorgaande schooljaar is een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. 

De bedoeling was dat dit onderzoek als een 0-meting zou kunnen dienen. Echter 

was de respons erg laag en daarmee niet representatief. OM hier toch meer 

gehoor aan te geven is er een projectteam opgestart (Marieke en Aron) waarbij 

rond de tafel gesprekken zijn gehouden met vooraf geselecteerde ouders. De 

nadruk van deze gesprekken lag vooral op de communicatie, betrokkenheid en 

transparantie. De gesprekken zijn als zeer prettig ervaren en krijgen zeker 

gevolg. Verslag hierover volgt in het komende schooljaar. 

BSO 

Tijdens de MR-overleggen is bekeken of er weer een BSO gelegenheid kan 

komen in Valburg en welke partij hiervoor het meest geschikt is. Hiervoor is een 

projectteam opgesteld (Myrna, Marieke en Bart) en zijn verkennende gesprekken 

geweest met diverse partijen. Uiteindelijk is besloten om Klavertje 4 (o.l.v. 

Marianne Nab) de mogelijkheid te geven. K4 heeft de benodigde vergunningen 

behaald en de school heeft een lokaal ter beschikking gesteld als BSO. 

De uiteindelijke start van de BSO is later dan gepland en uiteindelijk in de 

tweede week van het volgende schooljaar van start gegaan. De communicatie 

vanuit K4 richting de ouders en de ontwikkelingen met de vergunningaanvraag 

hadden beter gekund en vanuit het projectteam is de nodige druk uitgeoefend. 

 



Formatie 2017-2018 

In het schooljaar 2016-2017 stonden 109 kinderen ingeschreven. Verwacht 

wordt voor 2017-2018 104/ 105 kinderen ingeschreven te hebben. Wat betekent 

dat er sprake is van een kleine krimp. Om ‘gelijke’ klassen te krijgen is de 

klasverdeling aangepast, maar nog wel met 4 groepen. 

 Groep 1 en 2 

 Groep 3 en 6 

 Groep 4 en 5 

 Groep 7 en 8  

IEP vs Cito 

Doordat het voor scholen niet meer verplicht is om de Cito-toets af te nemen, 

bestaat de mogelijkheid om een ander soort toets af te gaan nemen. In dit 

komend jaar wordt dus ook afscheid genomen van de Cito-toets als eindtoets 

voor groep 8 en wordt overgestapt naar de IEP-toets. Het voordeel van IEP is dat 

deze minder belastend is en vriendelijker is opgebouwd. 

Bij het afnemen van de IEP eindtoets waren de resultaten erg goed en zijn er 

geen afwijkende uitslagen geweest ten opzichte van de Cito-toets. De maximale 

score is 100, het landelijke gemiddelde ligt op 78,3 en wij hebben 86 gescoord. 

Ook de leerlingen, ouders en leerkrachten zijn tevreden over deze toets. 

Begroting 

De begroting is tijdens één van de vergaderingen besproken en toegelicht door 

Myrna en Frans. De begroting is sluitend. 

GMR 

Als rode draad van de MR vergaderingen was de op voorhand zijnde 

bestuursfusie tussen de stichting Batavorum en Stisamo. Frans heeft de 

ontwikkelingen tijdens de vergaderingen toegelicht. 

De communicatie vanuit de GMR was matig en op de website waren de notulen 

niet meer beschikbaar. Deze werden ook niet verstuurd, waardoor onduidelijk 

was wat er allemaal speelde. Aan het eind van het schooljaar is hier verbetering 

in gekomen en worden met ingang van het nieuwe schooljaar de notulen via de 

mail doorgestuurd.  

Samenstelling oudergeleiding 2017-2018 

Door vertrek van Marieke aan het eind van het schooljaar moest er een nieuwe 

voorzitter aangesteld worden. Afgesproken is dat Bart deze rol op zich gaat 

nemen en dat er verder geen wijzigingen zullen zijn aan het team. 

  



Bijlage, notulen 

 6 september 2016 

 17 oktober 2016 

 14 december 2016 

 30 januari 2017 

 13 maart 2017 

 29 mei 2017 

 28 juni 2017 


