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Jaarverslag MR Jorismavo 2021 - 2022 

Voor u ligt het MR-jaarverslag van de Jorismavo over schooljaar 2021-2022. Op deze wijze legt de MR 

formeel verantwoording af over haar activiteiten. Het verslag geeft een overzicht van de samenstelling 

en werkzaamheden van afgelopen schooljaar. 

 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat 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 (eventueel leerlingen). De MR bespreekt met 

de directie van de school belangrijke zaken als verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, 

financiële zaken als begroting, formatie, informatie- en communicatietechnologie (ICT), veiligheid op 

school.  

Bij bepaalde besluiten heeft de MR instemmings- of adviesrecht. De wet schrijft precies voor op welke 

gebieden de directie van de school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van 

advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming bekent dat de MR en de directie het met 

elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig voor een aantal zaken zoals, 

het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

welzijn (Arbo).  

De MR op de Jorismavo streeft naar een open manier van samenwerking met de directie. 

De vergaderingen zijn openbaar, elke ouder is van harte welkom om de vergadering als toehoorder bij 

te wonen. 

In het schooljaar 2021-2022 hebben er 6 bijeenkomsten plaats gevonden.  

Waar nodig werden de MR-vergaderingen bijgewoond door Barrie Geurts (locatiedirecteur)  

 

 

Uit wie bestaat de MR? 

In het schooljaar 2020-2021 bestond de medezeggenschapsraad uit de volgende 4 leden: 

Personeelsgeleding :  Irene Teunissen (secretaris) 

   Sjors Jansen (PMR -lid)    

Oudergeleding: Nancy van Nuland (ouder-lid) 

Ursula ten Have (ouder-lid) 

Irene heeft door langdurige ziekteverzuim geen deelgenomen aan de 

vergaderingen.   
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De volgende agendapunten zijn in de MR aan bod gekomen. 

 

1. Nieuwe directiestructuur en fusie 
Mariet van de Ven is aangesteld als meerschoolse directeur van het Rijks, Pontem en Jorismavo. 
Daarnaast vertegenwoordigt ze binnen het directieraad ook Kandinsky Molenhoek. In wekelijks overleg 
met Barrie Geurts is zij helpend op hoofdlijnen.  
Barrie is als locatiedirecteur aanspreekpunt voor iedereen en het gezicht van de school. Grootste 
verschil is dat hij geen plek aan het directieoverleg heeft, hij moet Mariet voeden en zij 
vertegenwoordigt Jorismavo binnen @VOCampus. Voor @VOCampus is het echte werk dit jaar 
begonnen, werkwijze zijn en worden gecombineerd en in de uitvoering hiervan wordt duidelijk hoe de 
fusie in de uitvoer functioneert. 
 

2. Taakbeleid 
Dit schooljaar is er in overleg met de directie en de MR een nieuw taakbeleid aangenomen dat start 
vanaf schooljaar ’22-’23. Er is gekozen voor een vast model waarbij het eerder uitgewerkte beleid van 
buurschool het Rijks als basis is gebruikt. Mede omdat we steeds vaker collega’s uitwisselen lag dit het 
meest voor de hand. Er is niet gekozen om een eigen “vrij-model” uit te werken omdat er in de 
toekomst gezamenlijke kaders komen vanuit de VO-campus.  
Het taakbeleid is ter stemming gebracht onder het personeel en met een grote meerderheid 
aangenomen. Voor het personeel betekend dit dat er volgens de CAO gewerkt wordt, er minder lessen 
p.p. gegeven worden en dat de deskundigheidsbevordering apart benoemd wordt op de norm jaartaak. 
 

3. Financiën 
Ondanks een demografische krimp heeft de Jorismavo de afgelopen jaren een groei van het 
leerlingaantal gezien. Afgelopen jaar heeft een recordaantal leerlingen gekozen voor de Jorismavo.  
In schooljaar 21/22 schreef de Jorismavo voor het eerste in vele jaren zwarte cijfers, ook de meer-jaren 
begroting ziet er positief uit. Daarbij is het noodzakelijk om jaarlijks +/- 66 leerlingen te blijven werven. 
De invoering van ons nieuwe taakbeleid brengt extra kosten/fte’s met zich mee. De opgetelde 
lesvermindering van de individuele docent zal extra vacatureruimte opleveren. Deze kosten zijn 
meegenomen in de begroting vanaf schooljaar 22/23. 
 

4. Inzet “slob”-gelden 

Tot december konden collega’s nog meedenken over de inzet van de “slob”-gelden. Dit heeft tot mooie 

initiatieven geleidt. Voorbeelden hiervan zijn, extra meubilair, vakspecifieke toevoegingen, wandprints 

en technologische middelen ter ondersteuning van de lessen,   

 

5. Ontwikkelingen corona  

Corona had ook afgelopen jaar weer invloed op het schooljaar. Verhoogd ziekteverzuim bij collega’s, dit 

vroeg veel flexibiliteit van personeel en leerlingen. Door de invloed van corona is er ook weer een 

aanpassing gedaan in het centraal examen.   

 

6. Lessentabel 21-22 

Dit jaar waren er geen grote aanpassingen in de lessentabel.  

  

7. Open dagen en aanmeldingen  
Vanwege fusie zijn de infomarkten gestopt. Nu een open dagdeel naar keuze en eigen invulling, een 
lesjesavond of -middag en de collectieve open dag. Het Open Dagdeel op 2 februari was online met een 
online rondleiding waarbij docenten met een camera de groep 8-leerlingen “live” rondleiden.  
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De open dag en lesjesavond waren fysiek en vanuit daar kwamen veel positieve geluiden. Tijdens de 
open dag zijn ongeveer 150 tasjes uitgedeeld aan geïnteresseerde leerlingen. Aanmeldingen kwamen na 
een fijne open dag rustig aan binnen, was spannend, maar kwam dus uiteindelijk goed. De school is nu 
vol, het maximale aantal klassen met bijna het maximum aan leerlingen. 
 

8. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

De NPO-middelen zijn ruim ingezet, voorbeelden hiervan zijn:  
- splitsen van een aantal clustergroepen 
- extra ondersteuningsuren bij de kernvakken 
- examentraining, leer- en planningsondersteuning en studiebegeleiding  
- versterken van groepsvorming  

Daarnaast is er geïnvesteerd in laagdrempelige leerlingondersteuning en het welbevinden van de 
leerlingen. De inzet van Bindkracht 10, NEC for success, verschillende trainingen in sociale vaardigheden 
en het programma deleerlingbespreking.nl hebben hieraan bijgedragen. Als MR volgen we tijdens de 
gehele periode de inzet van de NPO-middelen.  
 

9. Nieuw ouderlid MR 

Nancy heeft helaas de MR verlaten aan het einde van dit schooljaar omdat haar zoon zijn examen heeft 

gehaald. Iris gaat volgend schooljaar beginnen als nieuw ouderlid, zij heeft afgelopen schooljaar al 

deelgenomen aan de OWG en zal daar aankomend jaar ook voorzitter zijn.  

 
 

Daarnaast jaarlijks terugkerend: 

- Jaarverslag MR 

- Ouderbijdrage (ingestemd) 

- Schoolgids (ingestemd)  

- Begroting (positief advies)  

- Examenreglement (ingestemd)    

- Formatieplan (ingestemd)  

- Schoolplan (ingestemd) 

- Tevredenheidsenquête 

- Vakanties- en roostervrije dagen 

(positief advies) 

 

 


