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Jaarverslag MR Franciscusschool 2020-2021 

Inleiding 

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

schooljaar 2020-2021, zoals vastgesteld door de MR op 11 oktober 2021. 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 2020-2021 

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: Florian Rikmanspoel 

MR-lid: Bas Deterink 

MR-lid, secretaris: Wouter Lammerink 

Leerkrachten: 

MR-lid: Mares ten Velde 

MR-lid: Karin Nijhuis 

MR-lid: Tamara de Wals 
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Belangrijkste onderwerpen 2020-2021 

 

1. Corona 

Het schooljaar 2020-2021 mag als een bijzonder jaar worden gezien. Begin 2020 werd de 

wereld opgeschrikt door Corona. In het schooljaar kregen de kinderen deels thuis onderwijs. 

De leerkrachten en ouders hebben er alles aan gedaan om het zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Helaas hebben we vele leuke activiteiten moeten laten schieten, maar er is altijd 

gekeken naar wat wel kon. Wij willen dan ook iedereen complimenteren over hoe met de 

situatie is omgegaan. 

2. 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. 

3. Schoolplan 

Er is ook dit jaar gewerkt aan verdere visieontwikkeling en de uitwerking van het schoolplan. 

Door directie en leerkrachten is hier aan gewerkt en zijn er sessies geweest om een toekomst 

bestendige visie te ontwikkelen. Net als voorgaande jaar is  onderzoekend en ontwerpend 

leren een speerpunt en dit zal geïntegreerd worden in het zaakvakonderwijs. Leader in Me 

en de 21e eeuwse vaardigheden zijn onderdeel van het schoolplan. 

4. Personeel 

Binnen de personele bezetting zijn er geen bijzonderheden te melden.  

5. Besteding gelden MR 

Het afgelopen jaar zijn er in beperkte mate gelden besteed. De over gebleven gelden worden 

ingezet voor speelmaterialen op het schoolplein en abonnement van de bibliotheek. 
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6. Formatie 2021/2022 

Voor komend schooljaar kunnen 10 groepen geformeerd worden. Dit om te voorkomen dat 

er hele grote groepen ontstaan. Dit betekent dat er een groep 4a en groep 4B komt. 

Daarnaast is er een groep 1 en een instroom groep 1. De leerlingen ontwikkelingen in 

combinatie met het aantal leerkrachten wordt door de MR en directie in de gaten gehouden. 

7. Huisvesting 

Na een aantal jaren van gesprekken met de gemeente heeft in 2020-2021 de gemeente 

besloten dat de Franciscus in aanmerking komt voor ver-nieuwbouw. In 2021-2022 wordt het 

plan verder uitgewerkt en daarna zal er worden gestart met de bouw. 

8. Leader in Me 

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. Als gevolg van corona waren er 

belangrijke andere prioriteiten waardoor hieraan weinig tijd is besteed.  

9. Besluiten 

a. Instemming met begroting 2021-2022 Franciscusschool 

b. Vaststelling jaarverslag MR 2020-2021 

c. Vaststelling jaaragenda 2021-2022 

d. Instemming personeelsgeleding met besteding gelden verlichting werkdruk 

e. Instemming personeelsgeleding met formatie 2021-2022 

f. Instemming schoolplan en schoolvisie 

 

 

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

mr.franciscus@konot.nl. 


