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Jaarverslag 2020-2021
De Medezeggenschapsraad van onze school
bestond dit schooljaar uit de volgende leden:
namens de ouders:
Jasper Maas
Christiaan Mersel (notulist)
Rick Haagen (voorzitter)
Linda van de Weijer
namens het team:
Astrid Beks
Jody van Lieshout - Smits
Rian Rosmulder (secretaris)
Rudi Veltrop

Klimaatbeheersing
Als MR hebben we als punt ingebracht dat de
lokalen aan de voorkant van de Papenvoort bij een
hittegolf echt te heet zijn. We hebben de hulp
ingeschakeld van een extern bedrijf. Zij hebben een
onderzoek uitgevoerd en een rapport uitgebracht.
Zij komen het nog toelichten waarna verdere
stappen gezet kunnen worden.
Huiswerk
De MR heeft de vraag ingebracht wat ons beleid is
rondom het geven van huiswerk. Dit punt neemt de
PMR mee om aan het begin van het nieuwe
schooljaar te bespreken met het team. Daarna
wordt dit teruggekoppeld.

Vergaderdata:
15 september
27 oktober
9 december
2 februari
22 maart
20 april
27 mei
21 juni
8 juli
De vergaderingen vonden steeds in goede
verstandhouding plaats deels in aanwezigheid van
een MT-lid van onze school (Kim Chatrou of Bernie
Kooistra), als adviseur en vertegenwoordiger
namens het College van Bestuur van de Eenbes.

Besproken onderwerpen:
Tijdens de vergaderingen van de
Medezeggenschapsraad zijn de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:

Omgaan met stijgende leerlingaantallen en
huisvesting
Net als voorgaande schooljaren is dit een centraal
thema geweest voor de MR. In januari is de
instroomgroep gestart waardoor alle lokalen gevuld
zijn. Voor het nieuwe schooljaar blijven onze
zorgen aanwezig. Het is zoeken naar een ruimte
voor de nieuw te starten instroomgroep.
De gemeente heeft een IHP (integraal
huisvestingsplan) opgesteld. Uit de presentatie
kwam naar voren dat het gebouw aan de
Gildestraat bijna afgeschreven is.
NPO-gelden
We zijn als MR meegenomen in het traject voor het
aanvragen van de NPO-gelden. We hebben
ingestemd met de voorstellen.
Jaarbord
Dit schooljaar is het jaarbord meerdere keren met
de MR besproken.

Begroting
De begroting is besproken en toegelicht door Kim.
We hebben tips kunnen geven die zijn
meegenomen naar het bestuur.
Activiteitenplan
Het activiteitenplan is opnieuw onder de loep
genomen en bijgesteld voor schooljaar 2020-2021
Kwaliteitskaarten
Dit schooljaar is de school gestart met het gebruik
van kwaliteitskaarten. Het doel hiervan is om o.a.
vervangers in één oogopslag te laten zien hoe er
op school gewerkt wordt. Ze worden gemaakt voor
SEO, rekenen en taal.

Formatieplan 2021 – 2022
De MR is in de voorbereidende fase steeds op de
hoogte gebracht van de verwachtingen die er
lagen.
In samenspraak met het team zijn opnieuw
werkdruk-verlagende maatregelen ingezet.
Vakdocent gym, extra uren
administratie/eventmanager, uitbreiding conciërgeuren en de inzet van de PM’ers worden behouden.
De MR heeft hiermee ingestemd.
CORONA
Alleen de eerste en laatste vergadering hebben live
plaatsgevonden. De andere vergaderingen hebben
plaatsgevonden via Teams.
De MR is steeds op de hoogte gebracht van de
huidige coronamaatregelen. De MR heeft niks aan
te merken op het coronabeleid van de school.
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Verkiezingen
Omdat Rick afscheid neemt van de MR doordat hij
komend schooljaar geen kinderen meer op de
Jozefschool heeft, zijn er verkiezingen
uitgeschreven. Bas van den Biggelaar zal komend
schooljaar tot de oudergeleding toetreden.
Stoppen met de ADIT
De MR heeft ingestemd met het voornemen van
school om, vanwege het ontbreken van
meerwaarde, te stoppen met de afname van de
ADIT in groep 7.
Kalender en schoolgids
Bij laatste vergadering goedgekeurd.
Predicaat Goed
Het bestuur heeft een aanvraag gedaan voor het
predicaat ‘goed’. Door corona is de inspectie niet in
staat geweest om eerder op bezoek te komen. Nu
wordt de aanvraag gedaan voor het predicaat goed,
dat is de eerste stap.

Scholing MR:
Dit schooljaar heeft niemand gebruik gemaakt van
de mogelijkheid voor scholing.

Geldrop september 2021
Rian Rosmulder en Astrid Beks
Basisschool St. Jozef
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