
Jaarverslag Medezeggenschapsraad  
KBS Franciscus 2018-2019 

 
Inleiding  

Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS 

Franciscus over de periode september 2018 tot en met augustus 2019. In dit 

jaarverslag beschrijven wij op hoofdlijnen waarmee we ons het afgelopen 

schooljaar hebben bezig gehouden. 

 

Samenstelling MR 

Door de verdeling van de MR in een personeelsgeleding en een oudergeleding 

vertegenwoordigen de MR leden een eigen achterban: de personeelsgeleding 

vertegenwoordigt het personeel en de oudergeleding vertegenwoordigt de 

leerlingen/ouders. 

Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de 

school. In het geval van KBS Franciscus zijn dat 6 raadsleden: 3 leerkrachten en 

3 ouders. 

 

Leerkrachten:  

Joyce de Groot (voorzitter)  

Mirella Smids (secretaris)  

Michelle Taal  

  

Ouders:  

Leonie Oude Essink 

Cindy Vermij, opgevolgd door Sabah Kuiper  

Kostis Papadopoulos 

 

Waar hebben we ons dit schooljaar onder meer mee bezig gehouden? 

 

Stakingen 

Dit schooljaar is de school 2 keer dicht geweest voor de leerlingen in verband 

met de staking. Dit is in de MR besproken.  

 

Continurooster  

Er zijn geen klachten geweest van ouders. Dit schooljaar is er een extra 

pauzetijd toegevoegd, waardoor er minder kinderen tegelijk buitenspelen. Het 

spelen op het schoolplein met de TSO en de groepen 7 en 8 liep niet lekker. 

Daarom is er in de laatste periode voor gekozen om de leerlingen van die 

groepen met de TSO medewerkers te laten eten, vervolgens een kwartier naar 

buiten onder begeleiding van de TSO en het laatste kwartier onder begeleiding 

van de leerkracht. Leerkrachten van deze groepen hebben dat als minder prettig 



ervaren. Volgend schooljaar zal dit weer teruggedraaid worden, waarbij de 

leerkracht met de leerlingen luncht en de TSO het half uur buiten spelen 

begeleidt. Binnen de eigen organisatie van de TSO, Kind & Co, is SvS nog niet 

tevreden. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd en men belooft beterschap voor 

volgend schooljaar. 

 

Visie en Missie 

Deze is, zoals beschreven in de schoolgids, door het team onder de loep 

genomen. Vervolgens heeft de MR hier ook nog een moment voor gehad om hun 

visie te geven over wat er door het team al was besproken. De visie en missie 

wordt nog afgestemd op het beleid van de stichting en wordt volgend schooljaar 

vastgesteld. 

 

Beleid groep 1-2 

Het spelend en ontdekkend leren in groep 1-2 wil SvS belangrijker maken. Dit 

om de motivatie hoog te houden. 

Dit heeft ook invloed op de visie. Bij de kleuters staat de visie nu goed. SvS gaat 

aan de slag met het beleid hierop.  

 

MR cursus  

Er is een lid die graag een cursus zou willen volgen. Hiervoor zal 

geïnventariseerd worden welke cursus en wie er nog meer aan willen deelnemen 

binnen de stichting.  

 

Verdeling van de gelden 

Vorig jaar is afgesproken dat het BMT en het bestuur wat wilden doen aan de 

werkdruk. Een deel van de algemene reserves wordt daarvoor gebruikt.  

Het team heeft ervoor gekozen het werkverdelingsplan voor het komend          

schooljaar op de oude voet op te doen stellen.  

Uiteindelijk zal KBS Franciscus voor het  schooljaar 2019/2020 weer een 14e 

groep formeren.  

 

Wet AVG 

AVG-verklaring 

Aan alle ouders zal bij de startgesprekken in september 2019 worden gevraagd,            

of zij zich nog kunnen vinden in de reeds getekende AVG-verklaring.  

 

ParnasSys-ouderportaal 

Dit schooljaar is gestart met het ouderportaal. Hierbij kunnen ouders de 

persoonlijke gegevens zien, Cito resultaten en rapporten. Tijdens de Cito periode 

zijn deze toetsresultaten afgeschermd, totdat al deze toetsen geregistreerd zijn. 

De oudergeleding vindt het jammer dat overige resultaten niet zichtbaar zijn. 

Wel vinden ze het fijn dat Parro eraan gekoppeld kan worden. 

 

Verder zijn de volgende zaken aan de orde gekomen: 

 



Wanneer? Wat? 

 

 

Inhoud 

September 2018 Softclose Besproken 

 Zorgplan 2017-2018 Besproken 

December 2018 Protocol overgang gr 2-3 Besproken 

   

Januari 2019 Veiligheidsplan Besproken 

   

Juni 2019 Jaarplan 2019-2020 Verplaatst naar 

september 2019 

 Zorgplan 2019-2020 Besproken  

 Schoolgids Besproken 

 Formatieplan 2019-2020 Ingestemd 

 

 

Tot slot 

We hebben ons het afgelopen jaar weer vol overgave ingezet voor onze school. 

Het komende jaar verwachten we met net zoveel enthousiasme de zaken op te 

pakken die aan ons worden voorgelegd. 

Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken bij de 

MR.  

Heeft u vragen, ideeën, suggesties, zaken waar u tegenaan loopt of die u liever 

anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl of spreek één van ons 

aan op het schoolplein.  

 

Wij verwachten de belangen van iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen 

zodat KBS Franciscus een kwalitatief goede basisschool blijft met een veilig en 

uitdagend leer- en werkklimaat! 

Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 

 

MR KBS Franciscus  

 

 

 


