
Jaarverslag Medezeggenschapsraad 't Joppe schooljaar 2018 – 2019

De Medezeggenschapsraad van 't Joppe bestond het gehele schooljaar uit 6 personen.
Namens de leerkrachten: Leyla Kaya; Sharon Rijnbeek en Brenda van Leeuwen
Namens de ouders: Sandra Guldemeester; Patricia Willems-Molenkamp en Manon Robben-Boelé

Manon en Patricia hebben het voorzitterschap afwisselend uitgevoerd. Brenda is secretaris.
De gehele leerkrachtengeleding en een ouderlid zijn dit schooljaar gestart in de MR. Gedurende dit 
schooljaar heeft de MR opnieuw vorm moeten krijgen en daar hebben we onderling de nodige 
gesprekken over gevoerd.

In totaal zijn we acht keer bij elkaar gekomen en  hebben we twee keer een extra overleg ingelast; 
de eerste keer om onze vragen met betrekking tot de begroting te bespreken en tweede keer op 
verzoek van de directie om ons te kunnen informeren over de ontwikkeling van het openbaar 
onderwijs in Getsewoud.

Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen als schoolgids, financieel jaarverslag, begroting, 
formatie, vakantierooster, schooljaarplan en evaluatie taakbelasting hebben we het ook gehad over:

– hetrogene groepen 1 en 2; we zijn elke vergadering geïnformeerd over hoe het ging en 
konden eventuele vragen hierover stellen

– de audit die dit jaar heeft plaatsgevonden op 't Joppe
– ontwikkelingen mbt de CAO; een belangrijk onderwerp waar de leerkrachtengeleding van 

de MR zich uitdrukkelijk mee bezig heeft gehouden en ook komend jaar zal houden
– passend onderwijs; instroom vanuit andere scholen / expats
– het landelijk leerkrachtentekort en de wijze waarop 't Joppe omgaat met vervanging
– ouder-, leerlingen- en leerkrachtenenquête
– respectprotocol / gedragsprotocol waar we onze aanbevelingen voor hebben gedaan
– we zijn op de hoogte gehouden over eventuele ontwikkelingen binnen de ICT, zaken 

rondom het gebouw zoals schoonmaak, verkeersveiligheid en strooibeleid en plannen mbt 
invoering nieuwe lesmethodes

– vraagstukken als hoe om te gaan met ouders die tijdens ouder/leerkracht-gesprekken of 
introductie-avonden de leerkrachten ongevraagd filmen; app groepen / facebook en andere 
media zijn door de MR ingebracht in de overlegvergaderingen met de directie

De MR krijgt verder altijd de stukken van de GMR doorgespeeld en neemt deze door om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen daar en binnen de SOPOH. Een van de ouders van 't Joppe 
heeft zitting in de oudergeleding van de GMR en wordt eenmaal per schooljaar bij de MR 
uitgenodigd om elkaar bij te praten.

De MR heeft 1x een nieuwsflits geplaatst in de nieuwsbrief van 't Joppe. Om ouders op de hoogte te
houden. We zijn aan het bekijken op welke wijze we ouders en leerkrachten actiever op de hoogte 
kunnen houden van waar de MR mee bezig is. Lastig blijft dat beide geledingen eigenlijk andersom 
weinig tot geen input terug ontvangen, terwijl we in de MR wel alle leerkrachten en alle ouders 
vertegenwoordigen. 

Vooruitblik op schooljaar 2019-2020

De MR zal dit schooljaar wederom bestaan uit 6 personen. Voor de oudergeleding zijn dit Manon 
Robben-Boelé, Sandra Guldemeester en Patricia Willems-Molenkamp. Voor de personeelsgeleding 



zijn dit Leyla Kaya, Linsey Bakker en Bart Klootwijk.

Formatie, schoolgids, begroting en andere belangrijke standaardonderwerpen zullen uiteraard ook 
dit schooljaar weer worden behandeld.
Specifieke aandachtspunt voor komend jaar is de ontwikkeling van het openbaar onderwijs binnen 
Getsewoud. Dit zal elke vergadering terugkeren op de agenda.

Binnen de MR kijken we opnieuw naar manieren om de leerkrachten en ouders betrokken te 
houden, het communicatieplan zal worden geüpdatet en er zal nieuwe tekst worden aangeleverd 
voor op de website met het verzoek om de informatie aan te passen.


