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Jaarverslag MR Franciscusschool 2017-2018 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Franciscusschool van het 

schooljaar 2017-2018, zoals vastgesteld door de MR op 3 oktober 2018. In dit jaarverslag beschrijft 

de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden. 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft een MR, zoals 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 en vernieuwingen in het onderwijs, geldbesteding, 

informatie- en communicatietechnologie, veiligheid op school en de inzet en raadpleging van ouders 

in het onderwijs. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van de school de MR om 

advies en instemming moet vragen, maar vooral is de MR een klankbord voor de directie en een 

kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen. 

De MR-vergaderingen zijn openbaar (data staan vermeld in de schoolkalender) en worden 

(gedeeltelijk) bijgewoond door de directie.  

De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die bijvoorbeeld te maken hebben met 

actuele ontwikkelingen op school en de besluiten uit de GMR. Meer informatie over de 

vergaderingen en de agenda kunt u vinden in het MR jaarplan.  

Samenstelling 2017-2018 

De MR van onze school bestaat uit 6 leden: 3 leerkrachten en 3 ouders. De leerkrachten nemen voor 

een periode van 3 jaar, per toerbeurt, zitting in de MR. De oudergeleding wordt gekozen door 

ouders.  

Oudergeleding: 

MR-lid, voorzitter: Hilde Nijenkamp-Smit 

MR-lid: Patrick Veldhuis 

MR-lid, secretaris: Leonie Kok-Tiddens 

aspirant-lid: Florian Rikmanspoel 

 

Leerkrachten: 

MR-lid: Anke Deursen 
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MR-lid: Karin Nijhuis 

MR-lid: Tamara de Wals 

 

Belangrijkste onderwerpen 2017-2018 

1. Vervoer Schiermonnikoog 

Een van de ouders van groep 8 wilde een bus organiseren voor het vervoer naar 

Schiermonnikoog. De MR vond het echter te bezwaarlijk om een extra bijdrage te vragen aan 

de ouders en wilde bovendien geen precedent scheppen. Gelukkig waren er voldoende 

ouders die de leerlingen konden brengen en halen. 

2. Relatie met ouderraad 

Mede naar aanleiding van bovenstaand punt, was er wat discussie ontstaan over de 

taakverdeling tussen de ouderraad (OR) en de MR. Een aantal ouderraadleden was in dat 

kader aanwezig bij de MR-vergadering in december. Vervolgens heeft de MR een document 

opgesteld, waarin de taken en verantwoordelijkheden van de OR en de MR zijn beschreven. 

De OR heeft hiermee ingestemd, waarna het door de MR is vastgesteld. 

3. Stakingen 

Leerkrachten hebben in 2017-2018 twee keer een dag gestaakt. De stakingen zijn vroegtijdig 

gecommuniceerd met ouders. De eerste stakingsdag (12 december 2017) was nationaal, de 

twee stakingsdag (30 mei 2018) was regionaal. Konot betaalde de leerkrachten door op de 

stakingsdagen.  

Naar aanleiding van de eerste stakingsdag was er een vraag van een ouder over de opvang 

van de kinderen. Er kan, indien nodig, door het bestuur (Konot) een opvangplek worden 

geregeld, maar dan moeten de ouders daarvoor betalen.  

4. Bezoek van de wethouder 

Wethouder Molema bracht dit schooljaar een bezoek aan de medezeggenschapsraden van 

alle scholen in Oldenzaal. Op 12 maart 2018 was de wethouder aanwezig bij onze MR-

vergadering. We hebben gesproken over de verkeerssituatie (zie ook hieronder), over Café 

Ada en het daarachter liggende leegstaande pand en over de huisvesting van de 

Franciscusschool. 

5. Verkeerssituatie 

Na een toezegging door wethouder Molema is er contact geweest met de gemeente over het 

plaatsen van ‘Julie-accentpalen’ (paal met een rood handje erop) bij de oversteekplaats op 

de Spoorstraat. Hier hebben we nog geen uitsluitsel over gekregen. 

Verder hebben we aangegeven dat de fietsende middelbare scholieren zich niet aan de 

verkeersregels houden bij het afslaan op de Spoorstraat en dat dit vaak leidt tot gevaarlijke 

situaties. 

6. Social Schools en nieuwe website 

Sinds maart 2018 communiceert de Franciscusschool met de ouders via het 

oudercommunicatieplatform van Social Schools. Van 98% van de leerlingen is er ten minste 1 

ouder actief op Social Schools. 4 gezinnen zijn nog niet actief.  

Sommige ouders zijn ontevreden over het aantal notificatiemails van Social Schools. Ouders 

kunnen dit echter zelf instellen.  
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Komend schooljaar zal de kalender in Social Schools actief gebruikt gaan worden, naast de 

papieren schoolkalender. 

Eind volgend jaar wordt Social Schools geëvalueerd.  

Verder is de website van de Franciscusschool volledig vernieuwd. 

7. Gelden voor verlichting werkdruk 

Er komt vanuit de overheid jaarlijks ca. €35.000 extra voor het verlichten van de werkdruk 

van leerkrachten. Er is gekozen voor een onderwijsassistent in groep 1 en 2 (0,6 FTE) en een 

vakleerkracht gym voor de groepen 3 t/m 8 (0,4 FTE). De leerkrachten van groep 3 t/m 8 

hoeven dan niet bij de gymlessen aanwezig te zijn en kunnen die tijd gebruiken voor andere 

zaken. 

8. Schoolplan 

Dit schooljaar heeft er een kwaliteitsonderzoek plaats gevonden. De resultaten van het 

kwaliteitsonderzoek waren positief. Ouders zijn tevreden over hun schoolkeuze en de 

Franciscusschool scoort goed ten opzichte van het Konot-gemiddelde. 

De resultaten van het kwaliteitsonderzoek zijn besproken door een leerkracht, de IB’er, de 

directie, 2 MR-leden en een begeleider. De uitkomsten van dit gesprek worden behandeld in 

het eerste teamoverleg na de zomer. Dit is de start van de visieontwikkeling en de uitwerking 

van het schoolplan in 2018-2019. Onderzoekend en ontwerpend leren zal een speerpunt zijn 

en een onderdeel daarvan is geïntegreerd zaakvakonderwijs. Leader in Me en de 21e eeuwse 

vaardigheden zullen ook onderdeel zijn van het schoolplan. 

9. Personeel 

Anke Deursen keert niet terug.  

Rita is helaas nog niet hersteld.  

Lieke B. is met zwangerschapsverlof en wordt tot de zomer vervangen door Juliët Oude 

Avenhuis. Na de zomervakantie wordt Lieke B. vervangen door Marloes Pesschier. Marloes 

begint fulltime en gaat minder dagen werken als Lieke B. terugkomt van verlof. 

10. Konot-ruimte 

Er is een verzoek van BSO Columbus of ze boven een ruimte kunnen huren voor BSO, na 

schooltijd. Die ruimte heeft een eigen ingang. De BSO zal waarschijnlijk wel ruimte nodig 

hebben om spullen achter te laten, bijv. in een eigen kast. 

De Konot-ruimte wordt nu soms gebruikt voor werkplekken. Vanwege de vloerbedekking is 

handvaardigheid daar niet zo handig. Voor een goede structurele invulling van de Konot-

ruimte moet eerst doordacht beleid worden gemaakt. Dit kan worden meegenomen in de 

visieontwikkeling en het schoolplan komend schooljaar. 

11. Scholingsbehoefte MR-leden 

Leonie heeft 21 november 2017 de basiscursus medezeggenschap gevolgd. Komend 

schooljaar zullen Florian en Mares deze basiscursus volgen. 

12. Nieuwe directeur 

Lidy neemt afscheid als directeur van Fresko (onderwijsgemeenschap Franciscusschool en De 

Esch) en wordt locatieleider van de Franciscusschool. De MR is betrokken geweest bij de 

profielschets voor de nieuwe directeur. Per 1 september 2018 start Bart Freriks. Bart is met 

zijn gezin woonachtig in Borne, is 50 jaar en heeft als directeur/leidinggevende brede 

ervaring opgedaan binnen o.a. de revalidatiewereld en gedurende de laatste jaren in het 

basisonderwijs.  
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13. GMR 

In de GMR is het Konot-plaatsingsbeleid gewijzigd. Daarin geldt nu het afspiegelingsbeginsel 

(boventalligheid per leeftijdscohort), zodat er een betere mix tussen jonge en oude 

leerkrachten kan ontstaan. 

De GMR heeft ingestemd met het protocol School en Echtscheiding. 

De GMR heeft een Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid ingesteld, met als doel om te 

onderzoeken hoe je mensen kunt helpen om met plezier door te werken tot hun 67e. Begin 

volgend schooljaar wordt hierover een algemene avond georganiseerd, waar iedereen 

naartoe kan. 

14. Besteding gelden MR 

De MR ontvangt elk jaar geld vanuit Konot. Dit bedrag was zo hoog opgelopen, dat dit 

besteed moest worden aan school. Op advies van het team en de directie heeft de MR 

besloten om dit geld in te zetten voor de aanschaf van Chromebooks voor groep 7 en een 

nieuw touchscreen voor groep 2. Het werken met Chromebooks is in groep 8 namelijk erg 

goed bevallen.  

15. Formatieplan 2018-2019 

Voor komend schooljaar kunnen wederom 9 groepen geformeerd worden. Er is wederom 

een combi-groep: groep 4/5 wordt groep 5/6. Dit om te voorkomen dat er hele grote 

groepen ontstaan. 

Groep 1 wordt aan het eind van 2018-2019 weer heel groot. MR en directie houden dit in de 

gaten. 

16. Huisvesting 

De MR heeft 29 januari 2018 een gemeenteraadsvergadering bijgewoond en naar aanleiding 

daarvan een bespreking gehad met een aantal gemeenteraadsleden. Vervolgens heeft de MR 

gesproken met de VVD-fractie en de WG-fractie. Dit heeft het balletje aan het rollen gezet. 

De Konot heeft dit verder opgepakt en verschillende scenario’s uitgewerkt voor 

nieuwbouw/verbouw van de Franciscusschool. Er is contact met de nieuwe wethouder 

Onderwijs, Rob Christenhusz. Het streven van Konot is om in 2020 te kunnen starten met de 

verbouwing/revitalisatie van de Franciscusschool. 

17. Gesprekkencyclus 

De nieuw ingevoerde gesprekkencyclus is tussentijds geëvalueerd. Het team en de ouders uit 

de MR zijn positief over de gesprekkencyclus, waarbij 4 gesprekken plaatsvinden waar het 

kind bij aanwezig is. Naar aanleiding van de evaluatie is de gesprekkencyclus op enkele 

punten aangepast:  

a. Voor groep 1 tot en met 3: het 1e (kennismakingsgesprek) en laatste gesprek 

(rapportgesprek) vinden plaats in het bijzijn van het kind, maar de middelste 2 

gesprekken (voortgangsgesprekken) vinden plaats zonder dat het kind erbij is. Hier 

zijn verschillende redenen voor. Sommige kleine kinderen vinden het ook lastig om 

lang te blijven zitten en dan stoort dat. 

b. Verder is afgesproken wanneer er 1 of 2 leerkrachten aanwezig zijn. 1e en 3e gesprek 

is met beide duo-leerkrachten, 2e en laatste gesprek met de leerkracht die op die dag 

werkt. 
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c. Eind groep 8 is de werkdruk te hoog voor een eindgesprek. 

De gesprekken blijven overdag gepland worden. Dat heeft tot nu toe geen onoverkomelijke 

problemen opgeleverd. Mensen ruilen wel met elkaar. Op termijn kan die planning ook via 

Social Schools plaatsvinden. 

De gesprekken worden voorbereid door kind en leerkracht, liefst met e.e.a. op papier. 

Voor sommige ouders was het even wennen. Het moet voor ouders duidelijk zijn dat ze altijd 

ook een één-op-één-afspraak kunnen plannen met een leerkracht, als ze er behoefte aan 

hebben om ook een keer zonder hun kind met de leerkracht te praten. 

18.  Plusgroep 

De plusgroep is na het vertrek van Johanna overgenomen door Anke Deursen. Het gaat om 

ca. 13 kinderen van groep 6 t/m 8. Zij krijgen een keer per week les in de Konot-ruimte. De 

plusgroep maakt sinds 2017-2018 gebruik van de methode ‘Pittige Torens’, die is aangeschaft 

door De Esch. Na het vertrek van Anke, is de plusgroep overgenomen door Marjo Ikink, die 

ook de plusgroep op De Esch verzorgt. De laatste weken van het schooljaar is Marjo Ikink 

helaas uitgevallen in verband met een fietsongeluk. 

19. Leader in Me 

Het schooljaar startte weer met de ‘gouden week’, met extra aandacht voor groepsvorming. 

Gedurende het schooljaar zijn alle 7 gewoonten geïntroduceerd. Deze werden ook 

aangekondigd in het Franciscusbericht. Het team heeft nu als terugkerend agendapunt 

kennisuitwisseling/’best practices’ over ‘Leader in Me’ op de agenda van het teamoverleg. Zo 

kunnen de leerkrachten leren over elkaars manieren om Leader in Me toe te passen in de 

klas. 

20. Besluiten 

a. Instemming met begroting 2018 Franciscusschool 

b. Vaststelling jaarverslag MR 2016-2017 

c. Inzet MR-tegoed voor aanschaf Chromebooks voor groep 7 en touchscreen groep 2 

d. Vaststelling jaaragenda 2017-2018 

e. Vaststelling MR-reglement  

f. Instemming Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 2018-2019 

g. Vaststelling document ‘Taken verantwoordelijkheden MR en OR Franciscusschool’ 

h. Instemming personeelsgeleding met besteding gelden verlichting werkdruk 

i. Instemming personeelsgeleding met formatie 2018-2019 

j. Jaarkatern 2018-2019 goedgekeurd 

 

21. Samenstelling MR  

Mares ten Velde vervangt Anke Deursen in de personeelsgeleding van de MR. Florian 

Rikmanspoel vervangt vanaf 2018-2019 Patrick Veldhuis in de oudergeleding van de MR. In 

2017-2018 heeft Florian al deelgenomen aan de vergaderingen. Eind volgend schooljaar is 

Hilde Nijenkamp 3 jaar lid. Dan vinden er weer verkiezingen plaats voor de oudergeleding 

van de MR. 

Voor vragen of opmerkingen kunt u de MR altijd bereiken via het volgende mailadres: 

mr.franciscus@konot.nl. 


