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JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2020 -2021  
JOZEFSCHOOL MUIDEN 
 

 

Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van de Jozefschool Muiden over het 
schooljaar 2020/2021. Dit jaarverslag beschrijft in hoofdlijnen waar de MR zich het afgelopen schooljaar 
mee bezig heeft gehouden en heeft tot doel om de achterban, ouders en personeel, te informeren over 
de activiteiten van de MR in het afgelopen schooljaar. 
 
1 - Algemene informatie over de MR 
 

Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op 
Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardi-
ging van de ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals 
bijvoorbeeld het jaarlijkse formatieplan, nieuw beleid, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs 
en het schooltijdenrooster. 
 
2 - Samenstelling van de MR  

 

Overeenkomstig het medezeggenschapsreglement van de Jozefschool Muiden, bestaat de MR uit drie 
vertegenwoordigers namens het schoolteam (de personeelsgeleding) en drie namens de ouders van de 
leerlingen op school (de oudergeleding). De zittingstermijn van de leden bedraagt drie jaar en een MR 
lid kan ten hoogste tweemaal achtereen gekozen worden voor een periode van in totaal 6 aaneengeslo-
ten jaren. De voorzitter van de MR wordt door de leden gekozen uit de oudergeleding, de rol van secre-
taris kan ook door leden van de personeelsgeleding worden vervuld. 
 
De samenstelling van de MR is in het schooljaar 2020-2021 niet veranderd en bestond uit: 
Oudergeleding 
- Peter de Boer (voorzitter) 

- Sheila Bouwman  

- Leonore Munneke (secretaris) 

Personeelsgeleding 
- Emmy Horvath 

- Vicky Porter 

- Dick Wijnsma 

 
3 – MR vergaderingen en werkzaamheden in het schooljaar 2020-2021  
 

Voor de Jozefschool en voor de MR is het schooljaar 2020-2021 wederom een bijzonder jaar geweest. 
Niet in de laatste plaats door de schoolsluiting als gevolg van de corona-pandemie en alle maatregelen 
die het schoolteam heeft moeten nemen gedurende het volledige schooljaar om op een veilige, verant-
woorde en vooral leuke manier invulling aan het onderwijs te kunnen geven. Maar ook het aantreden 
van Marieke van de Weijer als de nieuwe schooldirecteur in oktober 2020 is een belangrijk moment 
geweest in dit schooljaar.  
 
Tijdens de (deel)sluiting van school heeft de MR samen met de schoolleiding online vergaderd. In totaal 
is de MR in het schooljaar 2020/2021 zevenmaal bijeengekomen, waarbij de vergaderingen op 8 sep-
tember, 6 oktober en de laatste vergadering van het schooljaar op 15 juni in het schoolgebouw hebben 
kunnen plaatsvinden. Op 17 november, 11 januari, 2 maart en 20 april is er online vergaderd. 
 

Aan het begin van ieder schooljaar stelt de MR een jaaragenda op, uitgaande van een vaste jaarlijkse 
cyclus waarin de verschillende MR aandachtsgebieden met de schoolleiding besproken worden. Daarbij 
is de eerste vergadering bestemd om de activiteiten van de MR in het schooljaar te plannen en verschil-
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lende huishoudelijke zaken te regelen. De MR sluit het schooljaar af met een evaluatie van de eigen 
activiteiten en het jaarverslag. De tussenliggende vergaderingen richten zich op specifieke thema’s die 
benoemd worden in de jaaragenda. Ook in het schooljaar 2020/2021 heeft de MR zoveel mogelijk ge-
werkt aan de hand van een vaste agenda, al hebben de ontwikkelingen rond de corona pandemie voor 
een belangrijk deel de agenda’s van de MR vergaderingen bepaald.  
 

Hieronder vindt u korte toelichting op de belangrijkste onderwerpen die tijdens de MR bijeenkomsten 
gedurende het schooljaar aan de orde gekomen zijn. De notulen van de MR vergaderingen zijn voor 
iedere leerkracht en ouder beschikbaar. U kunt deze opvragen bij de schoolleiding of door een mail te 
sturen naar jozefmuiden.mr@askoscholen.nl. 
 

Afstandsonderwijs en vier-dagen-noodplan 

• Tijdens de sluiting van de school tussen 16 december en 8 februari heeft de MR uitgebreid stil ge-
staan bij de invulling van het afstandsonderwijs. Daarbij is het protocol dat in samenwerking met het 
schoolteam is opgesteld aan de orde gekomen, met speciale aandacht voor de leerlingen die in de 
thuissituatie minder begeleiding krijgen en daardoor een verhoogde kans op het oplopen van ach-
terstanden hebben. Voor deze kinderen is samen met de kinderen van ouders in kritische beroepen 
noodopvang in het schoolgebouw geboden tijdens de schoolsluiting.  

• Bij de vergadering op 11 januari heeft de MR ingestemd met het vierdagen-noodplan dat bedoeld is 
om ouders vooraf duidelijkheid te geven over de maatregelen die getroffen zullen worden wanneer 
de uitval onder leerkrachten dermate groot is dat het niet meer lukt om in voldoende mate vervan-
ging te regelen. Bijvoorbeeld in de situatie dat meerdere leerkrachten tegelijkertijd in quarantaine 
moeten, besmet zijn of om andere redenen niet kunnen werken. Het plan voorziet erin dat alle 
groepen 4 dagen naar school gaan en 1 dag thuiswerken zonder dat er online lessen worden aange-
boden. Afhankelijk van hoe hoog de nood is, kan het plan binnen enkele dagen worden ingeroepen, 
waarbij de MR gevraagd heeft om ouders voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de 
thuiswerkdag van de kinderen.  

• In maart is er door de schoolleiding een enquête gehouden om de ervaringen van ouders tijdens de 
periode van afstandsonderwijs in kaart te brengen. De uitkomsten van die ouderenquête zijn tijdens 
de vergadering op 15 juni met de MR besproken waarbij aandacht is gevraagd voor de door ouders 
aangedragen verbeterpunten zoals het verbreden van het aanbod naast de basisvakken, meer diffe-
rentiatie van de lessen voor de ‘plus-leerlingen’ en structurele ICT ondersteuning voor de leerkrach-
ten bij het gebruik van MS Teams en andere applicaties. Dit zal ook in het nieuwe schooljaar door de 
MR geagendeerd worden om de goed voorbereid te zijn op eventuele toekomstige schoolsluitingen. 

 
Professionalisering en samenwerking 

• Een belangrijk aandachtspunt van de MR in dit schooljaar is geweest de voortgang van het pro-
gramma gericht op het versterken van de professionele cultuur op school, met speciale aandacht 
voor de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkrachten. De MR heeft daarbij uit-
drukkelijk aandacht gevraagd voor de teamontwikkeling waarbij zaken zoals de missie/visie, com-
municatie en een doorgaande lijn in de werkwijze op school aan de orde komen. 

• Ondanks de corona-gerelateerde beperkingen is er in het afgelopen schooljaar onder begeleiding 
van de externe bureaus Onderwijs Advies en Octo doorgewerkt aan het scholingstraject. De MR is 
bij iedere vergadering geïnformeerd over de voortgang en betrokken bij het aanspreken van aanvul-
lende financiële regelingen van de Rijksoverheid en ASKO om ook de komende periode gestructu-
reerd te kunnen blijven werken aan de professionalisering van het schoolteam. 

 

Schoolontwikkeling en (sociale) veiligheid 

• Een ander onderwerp dat de speciale aandacht van de MR heeft gehad tijdens en na de schoolslui-
ting is het (online) pestgedrag van kinderen. Samen met de schoolleiding is gesproken over het aan-
bieden van een “social media wijsheid” training aan de groepen 7/8 en over het inzetten van extra 
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onderwijsgelden voor bijvoorbeeld “Rots en water” trainingen voor groepen waar dat nodig is. De 
MR wil hier structureel aandacht aan besteden, ook in het volgende schooljaar.  

• De wens om de rapportencyclus en fasering van de oudergesprekken aan te passen is bij verschil-
lende MR vergaderingen besproken. De MR heeft daarbij de suggestie gedaan om naast de startge-
sprekken, minimaal twee verplichte oudergesprekken per schooljaar te organiseren. En om aan het 
Hart van Onderwijs kind-rapport dat ieder schooljaar in november zal verschijnen een korte toelich-
ting van de leerkrachten toe te voegen om een beeld te geven van hoe de kinderen tot hun zelfoor-
deel zijn gekomen. Vanaf het nieuwe schooljaar zal met de vernieuwde rapportencyclus gewerkt 
worden. 

• Met de schoolleiding heeft de MR op meerdere momenten gesproken over de klassengroottes nu 
de onverwacht grote toestroom van nieuwe leerlingen in de afgelopen jaren er voor gezorgd heeft 
dat groep 3 vanaf het volgende schooljaar uit een groter aantal leerlingen zal bestaan dan wenselijk 
is gezien de beschikbare ruimte in het lokaal en de werkdruk van de leerkrachten. Om de extra 
groep te kunnen huisvesten zijn er afspraken gemaakt met het kerkbestuur over het tijdelijke ge-
bruik van het naast school gelegen Rehoboth-gebouw. Samen met ASKO is in kaart gebracht welke 
aanpassingen er nodig zijn om een vaste groep in dat gebouw te kunnen huisvesten en is de forma-
tie in het nieuwe schooljaar uitgebreid om een 10de groep mogelijk te maken. 

 

Schoolfaciliteiten en samenwerking met de gemeente 

• Door de MR is meerdere keren gewezen op het belang van afspraken met de gemeente over de 
benodigde aanpassingen aan het schoolgebouw. Op de eerste plaats gaat het daarbij om het realise-
ren van een speelzaal voor de onderbouw leerlingen nu eerder dit schooljaar al is vastgesteld dat de 
loopafstand tot de tijdelijke gymzaal bij de PC Hooftschool en de toekomstige sporthal naast de 
sportvelden van SC Muiden voor de kleuters en onderbouw leerlingen te groot en niet veilig is. Daar 
hoort ook een tijdelijk gymvoorziening voor de onderbouw bij, totdat de speelzaal gereed is. In over-
leg met ASKO werkt de gemeente nu aan een oplossing. 

• Daarnaast heeft de MR met de schoolleiding gesproken over een uitbreiding van het schoolgebouw 
om voldoende ruimte te houden voor de extra groep(en) die voorzien zijn. De afspraken die hierover 
moeten worden gemaakt met de gemeente zijn ook van grote betekenis voor de lange termijn toe-
komst van de Jozefschool op de huidige locatie en daarom zal de MR ook in het volgende en ko-
mende schooljaren aandacht blijven houden voor een goede samenwerking met de gemeente. 

• Verder is er door de MR gewezen op de parkeerdruk in de Kloosterstraat tijdens de breng- en haal-
momenten nu meerdere omwonenden daar klachten over hebben. Met de schoolleiding is afge-
sproken om ouders hier op te blijven attenderen zolang de klachten uit de buurt niet afnemen. 

 
De MR verheugt zich op een voortzetting van de goede samenwerking met de schoolleiding en met de 
eigen achterban in het nieuwe schooljaar. 
 
 
 
Muiden, juli 2021 - Medezeggenschapsraad Jozefschool Muiden 


