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Jaarverslag MR Franciscusschool 2018-2019 

Inleiding 

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

schooljaar 2018-2019, zoals vastgesteld door de MR op 27 januari 2020. 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 2018-2019 

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.  

Florian Rikmanspoel heeft in 2018-2019 de voorzittersrol van Hilde Nijenkamp over genomen. 

Wouter Lammerink heeft de rol secretaris overgenomen van Leonie Kok-Tiddens. Bas Deterink is 

toegetreden tot de MR. Deze rol werd tijdelijk vervuld door Florian, zij had deze rol overgenomen 

van Patrick Veldhuis.  
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Aan het eind van het schooljaar was de samenstelling van de MR: 

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 

 

Belangrijkste onderwerpen 2018-2019 

1. Relatie met ouderraad 

In een document zijn de taken en verantwoordelijkheden van de OR en de MR beschreven. 

De OR heeft hiermee ingestemd, waarna het door de MR is vastgesteld. In 2018-2019 is 

overleg geweest om te kijken hoe we tot nog verdere verbetering van de samenwerking 

kunnen komen. 

2. Stakingen 

Leerkrachten hebben in 2018-2019 één keer een dag gestaakt. De stakingen zijn vroegtijdig 

gecommuniceerd met ouders en zijn zonder problemen verlopen. 

3. 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. 

4. Schoolplan 

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

in 2019-2020. 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. 

5. Personeel 

Een van de leerkrachten van groep 2 zal niet terugkeren als leerkracht als gevolg van haar 

ongeval. Ze zal nog wel op vrijwillige basis betrokken blijven bij school.  

6. Nieuwe directeur 

Per 1 september 2018 is Bart Freriks begonnen als directeur. 

7. Besteding gelden MR 

Het afgelopen jaar is het geld van de MR ingezet voor de aanschaf van leesboeken. 

8. Formatie 2019/2020 
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Voor komend schooljaar kunnen wederom 9 groepen geformeerd worden. Er is wederom 

een combi-groep: groep 6/7. Dit om te voorkomen dat er hele grote groepen ontstaan. 

Groep 1 wordt waarschijnlijk na de kerstvakantie ook weer gesplitst. De leerlingen 

ontwikkelingen in combinatie met het aantal leerkrachten wordt door de MR en directie in 

de gaten gehouden. 

9. Huisvesting 

De MR heeft dit jaar ook aandacht gehad voor de huisvesting. 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. 

Gedurende het jaar is gebleken dat de afspraak om in 2020 te kunnen starten niet haalbaar 

is. Binnen de gemeente Oldenzaal zijn onvoldoende gelden beschikbaar.  De MR blijft 

aandacht vragen voor de verbetering van de huisvesting omdat dit een randvoorwaarde is 

om goed onderwijs te kunnen bieden. 

In de zomer periode is ook met een tropenrooster gewerkt omdat de temperaturen in het 

schoolgebouw aanzienlijk opliepen. Dit houdt ook verband met de staat van het gebouw. Het 

tropenrooster is zonder problemen met ouders ingevoerd. Hier was voldoende draagvlak 

voor.  

10. 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. 

11. Besluiten 

a. Instemming met begroting 2019-2020 Franciscusschool 

b. Vaststelling jaarverslag MR 2018-2019 

c. Vaststelling jaaragenda 2019-2020 

d. Instemming personeelsgeleding met besteding gelden verlichting werkdruk 

e. Instemming personeelsgeleding met formatie 2019-2020 

f. Instemming schoolplan en schoolvisie 

 

 

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

mr.franciscus@konot.nl. 


