
 
 
 
Jaarverslag MR Jorismavo 2019-2020 
 
Voor u ligt het MR-jaarverslag van de Jorismavo over schooljaar 2019-2020. 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 (en 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. 
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 2019-2020 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 2019-2020 bestond de medezeggenschapsraad uit de volgende 4 leden: 
 
Personeelsgeleding :  Irene Teunissen (secretaris) 
   Sjors Jansen    
Oudergeleding:  Judith Mom  (voorzitter) 
   Geertje van de Streek (tevens lid GMR)  
 
 
 
 



 
 
 
De volgende agendapunten zijn in de MR aan bod gekomen. 
 
Nieuwbouw 
De MR volgt de nieuwbouw en is het hele jaar op de hoogte gehouden. De bouw loopt goed, de 
oplevering vindt waarschijnlijk eerder plaats (16 september). 
 
SOP  
Iedere school heeft een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin vermeld staat welke ondersteuning 
de school kan bieden. Er is een aanvulling gekomen m.b.t. vakverlichting(spatie weg) en een vernieuwd 
Dyslexie en Dyscalculieprotocol. De MR adviseert positief op de aanvulling van het SOP. 
 
Professioneel statuut 
Het professioneel statuut is op SGRVN-niveau opgesteld. De criteria worden duidelijk en helder 
omschreven. De MR gaat akkoord met de inhoud.  
 
Ouderbetrokkenheid 
De OWG en MR streven er naar zoveel mogelijk ouders te betrekken bij het reilen en zeilen op de 
school. De MR denkt mee om bij activiteiten etc. hoe ouders zo veel mogelijk bij de school te betrekken.  
 
Taakbeleid 
De PMR geleding is dit jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen van taakbeleid voor de school. 
Personeel is hierin betrokken. Vanuit de Scholengroep worden er kaders gegeven waarbinnen ons 
taakbeleid moet passen. Begin schooljaar 2021-2022 moet er gestart worden met een nieuw taakbeleid. 
Er wordt nog samen met het personeel gekeken of dit een vrij of vast taakmodel moet worden.  
 
LOB-plan 
Wat opvalt zijn de tegenvallende cijfers uit de doorstroommonitor (Nationaal Cohortonderzoek). Binnen 
de school wordt onderzocht hoe deze resultaten verbeterd kunnen worden. De MR heeft ingestemd 
met het besproken LOB-plan. 
 
Protocol gescheiden ouders  
Er is dit jaar een vernieuwde protocol opgesteld waarin gekeken is naar wettelijke verplichtingen en 
ruimte voor verschillen per situatie. De MR heeft hiermee ingestemd.  
 
Gebruik laptops 2020-2021 
In het nieuwe schooljaar gaat de school in klas 1 en 2 gebruik gaan maken van een persoonlijke laptop. 
De laptops zijn te koop/ te huur via The Rent Company. Een andere laptop kan ook, mits deze voldoet 
aan de gestelde voorwaarden. Wanneer het voor ouders niet mogelijk is een laptop te huren/ kopen kan 
de leerling gebruik maken van een laptop van school. Docenten zijn enthousiast, er zijn binnen de 
methodes veel digitale mogelijkheden. De MR heeft ingestemd met het voorstel.  
 
Project lindenberg 
Het project is na 3x vanwege de coronamaatregelen vroegtijdig stopgezet. Er heeft een evaluatie plaats 
gevonden. De school heeft met de Lindenberg de afspraak gemaakt het project vanaf januari 2021 weer 
op te pakken. De MR heeft het advies gegeven in te zetten op borging van het project en de visie van de 
school t.a.v. van kunst en cultuur. 
 
  



 
 
 
Verkiezing 
Geertje van de Streek heeft aan het einde van het jaar afscheid genomen van de MR, dit vanwege de 
overstap van haar dochter naar een andere school. Aangezien dit vrij laat bekend werd zal begin volgend 
schooljaar gekeken worden naar een nieuwe kandidaat. Dit betekend dat Geertje van de Streek ook 
stopt als afvaardigging van onze school voor de GMR.  
 
 
Daarnaast jaarlijks terugkerend: 
Jaarverslag MR 
Open dag 
Ouderbijdrage (ingestemd) 
Schoolgids (ingestemd)  
Begroting (positief advies)  

Formatieplan (ingestemd)  
Schoolplan (ingestemd) 
Tevredenheidsenquête 
Vakanties- en roostervrije dagen (positief 
advies)

 


