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Jaarverslag MR Jorismavo 2020 - 2021 

Voor u ligt het MR-jaarverslag van de Jorismavo over schooljaar 2020-2021. 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 en worden via de website, aangekondigd. Elke ouder is van harte 
welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. 

In het schooljaar 2020-2021 hebben er 6 bijeenkomsten plaats gevonden.  
Waar nodig werden de MR-vergaderingen bijgewoond door Ellen van der Zanden (directeur). 
 

 

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: Judith Mom  (Voorzitter) 
   Nancy van Nuland (ouder-lid) 

   Ursula ten Have (lid GMR) 

Is als extra lid aangesteld voor de GMR, omdat wij geen afvaardigging hadden 
van de Jorismavo. 
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De volgende agendapunten zijn in de MR aan bod gekomen. 
 

1. Nieuwbouw/ verhuizing 
De oplevering heeft definitief plaats vinden op 5 oktober. Leerlingen hebben voor de herfstvakantie 
afscheid genomen van het oude gebouw en na de vakantie gestart middels een activiteit in het nieuwe 
gebouw. Er is door externen en personeel hard gewerkt, ook tijdens de herfstvakantie. Leerlingen en het 
personeel hebben snel hun weg gevonden en ervaren het gebouw als prettig, open en ruimtelijk. 
 

2. Fusie Alliantie  
Tijdens dit schooljaar hebben er veel gesprekken plaatsgevonden over de mogelijke 
samenwerkingsovereenkomst tussen Alliantie en SGRVN. Deze samenwerking zal vanaf schooljaar 2021-
2022 starten in de praktijk. Dit zorgt voor ons voor een nieuwe structuur van directie. De Jorismavo, het 
Rijks en het Pontem zullen worden vertegenwoordigd door Mariet van de Ven.  
 

3. Taakbeleid 
Dit schooljaar is er veel aandacht besteed aan het opstellen van een nieuwe taakbeleid. Na stemming 
binnen het team was er een hele kleine meerderheid “voor” het vrije taakbeleid. Er is binnen het team 
een clubje geformeerd dat zich gebogen heeft over eerste opzet/ voorstel van een vrij taakbeleid. Na 
het presenteren van een eerste opzet is er helaas door directie besloten om dit toch op te schuiven. Het 
taakbeleid zal komend jaar opnieuw onder de aandacht gebracht moeten worden.  
 

4. Inzet “slob”-gelden 
Er is in overleg met de PMR en de achterban een plan opgesteld voor de besteding van deze gelden. Er 
zijn een aantal bestedingen geweest vanuit deze gelden. Wel behoeft dit nog extra aandacht, de 
bedoeling is begin volgend jaar een duidelijke balans op maken en te kijken of er nog aanbestedingen 
gedaan kunnen worden.  
 

5. Ontwikkelingen corona 
Corona had veel  invloed op het afgelopen schooljaar. Vanaf 16 december moest er weer overgegaan 
worden op online onderwijs behalve de examenklassen. Buiten de lock-down hebben we gewerkt met 
hybride onderwijs, leerlingen die door klachten niet op school konden zijn konden de lessen volgen via 
Teams, dit is door ouders positief ontvangen. Alle wisselingen hebben veel gevraagd van de flexibiliteit 
van collega’s, leerlingen en ouders. Mogelijke achterstanden door deze tijd kunnen in de toekomst 
gecompenseerd worden met de middelen uit het NPO plan.   
 

6. Lessentabel 21-22 
Dit jaar is er een wijziging geweest in de lessentabel. De lessen lichamelijk opvoeding zijn in de 
onderbouw van 2 lesuren naar 3 lesuren gegaan. Hier is voor gekozen omdat we als school willen 
voldoen aan de beweegnorm van 10 lesuren over 4 leerjaren. De groei van LO-uren zal ten koste gaan 
van het vak Duits. De talen hebben een onevenredig groot aandeel van het aantal lessen. En het 
terugbrengen van uren in de kernvakken Nederlands en Engels is niet voor de hand liggend. Bovendien 
wordt het vak Duits weinig gekozen in de bovenbouw. 
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7. Presentatie scholen PO en open dag  

Door corona zag alles rondom leerling werving er anders uit. De VIP-rondleidingen (op afspraak een 
digitale rondleiding en gesprek met ouders en leerling groep 8) zijn erg positief ontvangen. Hiermee is 
het toch gelukt een goed beeld te geven van de school. Er was veel animo voor de  digitale 
lesjesavonden (2 en 9 feb). De open dag was in digitale vorm, elk uur was er een presentatie. Ellen heeft 
deze dag aan elkaar gepraat verder waren en veel mensen betrokken om vragen te beantwoorden. Dit 
alles heeft positieve reacties opgeleverd en gezorgd voor een mooi aantal aanmeldingen.  
 

8. Vertrek en opvolging Ellen 
Ellen van der Zande is aan het einde van het jaar gestopt als directrice van de Jorismavo, ze is een 
nieuwe uitdaging aan gegaan op een andere school. Barrie Geurts heeft haar opgevolgd en de functie als 
adjunct-directeur wordt vanaf nu uitgevoerd door oud-collega Theo Smeets.  
 

9. Opleidingsschool 
We zullen in de toekomst meer gaan doen als opleidingsschool. Dit betekend meer stagiairs begeleiden 
en daarbij lopen ze niet alleen stage hier ook ronden ze gedeeltes van de opleiding af binnen onze 
school. De opleidingsschool wordt ook een samenwerking met ’t Rijks. Binnen onze school zal Jan 
Withaar het aanspreekpunt worden en ook de algemene begeleiding op zich nemen.  

10. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
Vanuit de overheid is er een groot bedrag (+/- 700 euro per leerling per jaar) vrijgemaakt om de 
komende 2,5 jaar aan de slag te gaan met de achterstanden die ontstaan zijn bij leerlingen door Corona.  
Hiervoor is een plan opgesteld naar aanleiding van een scan op onze school. Om dit plan in banen te 
leiden zijn Andrea Jakobi, Natalie Brockotter en Theo Smeets aangesteld als NPO team. De komende tijd 
zal de MR de ontwikkelingen volgen.  
 

11. Nieuw ouderlid MR 
Judith (voorzitter) heeft helaas de MR verlaten aan het einde van dit schooljaar omdat haar dochter 
haar examen heeft gehaald. Ursula gaat volgend schooljaar beginnen als nieuw ouderlid, zij heeft 
afgelopen schooljaar al deelgenomen aan de GMR voor de Jorismavo. Sjors zal het voorzitterschap 
overnemen.  
 
 
Daarnaast jaarlijks terugkerend: 

- Jaarverslag MR 
- Open dag 
- Ouderbijdrage (ingestemd) 
- Schoolgids (ingestemd)  
- Begroting (positief advies)  
- Examenreglement (ingestemd)    
- Formatieplan (ingestemd)  

- Schoolplan (ingestemd) 
- Tevredenheidsenquête 
- Vakanties- en roostervrije dagen 

(positief advies) 
- Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

(positief advies)  
 

 


