Jaarverslag MR Basisschool St. Jozef 2017-2018
Voorwoord
De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool St. Jozef presenteert hierbij het
jaarverslag, dat bedoeld is om als MR verantwoording af te leggen over haar activiteiten in
het schooljaar 2017-2018. Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel
– te informeren over de activiteiten van de MR die in het schooljaar hebben plaatsgevonden.
Samenstelling MR In het schooljaar 2017-2018
Voorzitter: Maria Gubbels (leerkrachtgeleding)
Leerkrachtengeleding: Marjon Wolters
Oudergeleding: Wendy Janssen en Ingrid Hermans
Bijeenkomsten
De MR is in 6 maal bijeengekomen, te weten op:
- 9 oktober 2017
- 14 november 2017
- 30 januari 2018
- 20 maart 2018
- 19 april 2018 (GMR bestuursformatieplan)
- 26 juni 2018
Onderwerpen die afgelopen jaar zijn besproken:
Vanuit de school aangeleverde stukken zijn besproken en goedgekeurd zoals de schoolgids,
kwaliteitsrapportage, activiteitenplan, bestuursformatieplan
We hebben de volgende onderwerpen besproken en gevolgd: nieuw onderwijsconcept, open
dag school, samenwerking Eduquaat en Meerderweert en vervanging Elly Brouwers.
Vast onderwerp op de agenda is de gang van zaken op school.
Verder is er nog de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar op
bestuursniveau bovenschoolse aangelegenheden besproken worden. Vanuit onze school
neemt Maria Gubbels hieraan deel. De GMR-notulen worden tijdens iedere MR-vergadering
door Maria toegelicht. Eventuele vragen of onderwerpen vanuit de MR kunnen worden
voorgelegd aan de GMR.
Lijst van aftreden:
Maria Gubbels
Marjon Wolters
Wendy Janssen
Ingrid Hermans
Anneke Pellemans

September 2019
Maart 2020
September 2018
September 2019
September 2021

Aangezien de kinderen van Wendy Janssen in groep acht zitten treedt zij in september af en
is er daarom in het einde van het schooljaar een verkiezing gehouden. Anneke Pellemans en
John Verstappen heb zich beiden opgegeven. Bij de GMR was er nog een plaats voor de
oudergeleding ivm het aftreden van Jolanda Peters. Na overleg is Anneke voor de MR
gegaan en John voor de GMR.

Onderwerpen voor 2018-2019:
- Ontwikkelingen op school volgen, bevragen en ondersteunen
- Opvolging Elly Brouwers
- Volgen van samenwerking Eduquaat en Meerderweert
- PR voor werving leerlingen
- Aangeleverde stukken zullen worden besproken en n.a.v. bevoegdheid worden
behandeld (advies of instemming).
Tenslotte
Ook komend schooljaar zal de MR kritisch opbouwend kijken naar alles wat ons wordt
voorgelegd. Hebt u onderwerpen die naar uw mening besproken moeten worden, aarzel dan
niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan één van de leden te mailen.
- Anneke Pellemans (annekekofman@yahoo.com)
- Ingrid Hermans (gi.budding@landvanhorne.nl)
- Maria Gubbels (m.gubbels@bs-st-jozef.nl)
- Marjon Wolters (m.wolters@bs-st-jozef.nl)

