Jaarverslag Medezeggenschapsraad
KBS Franciscus 2019-2020
Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS
Franciscus over de periode september 2019 tot en met augustus 2020. 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
Annemarie Degen
Kostis Papadopoulos
Waar hebben we ons dit schooljaar onder meer mee bezig gehouden?
Nieuw MR lid
Annemarie Degen is de MR komen versterken, als lid van de oudergeleding. Zij
is de opvolger van Cindy Vermeij.
Kosten/baten TSO-BSO
We hebben inzicht gekregen in de kosten en baten van de TSO. De kosten lagen
hoger dan dat de inkomsten waren. Sinds dit schooljaar is het mogelijk de
vrijwillige ouderbijdrage per maand te betalen en dat heeft ertoe geleid dat meer
ouders bijdragen. Ook het opnieuw onder de aandacht brengen in de
maandmemo van november 2019 met daarbij gevoegd de brief heeft effect
gehad. Volgend schooljaar wordt het mogelijk om via Parnassys te betalen.
De TSO loopt sinds we het zelf coördineren goed.

Audit & uitslag WMK
Sinds dit schooljaar werkt de Franciscus met WMK (Werken met Kwaliteit). Ieder
jaar worden binnen de school 4 kwaliteitsaspecten beoordeeld. Eén aspect wordt
beoordeeld via een audit. De audit die dit jaar binnen de vier scholen plaats
heeft gevonden ziet op het didactisch handelen. Alle medewerkers hebben op dit
onderwerp de WMK ingevuld. Vervolgens heeft het BMT bij elkaar een bezoek
afgelegd om dit punt te beoordelen en terug te koppelen aan de desbetreffende
directeur.
Er wordt gewerkt met WMK, waardoor je een kwaliteitsmeting in de school kan
houden. Dit is een mooi instrument, met allerlei vragenlijsten. Er zijn 4 kaarten
per jaar.
De audits zijn er nu ook aan gekoppeld en het verslag van de audit is door SvS
toegelicht. De uitkomst ziet er goed, positief en mooi uit, met een paar
duidelijke, maar geen verrassende, aandachtspunten.
Vacature IB
In maart schreef Stephan de vacature uit waardoor in mei alles in gang kon
worden gezet. Eind van dit schooljaar ging Elly Poorthuis met pensioen.
Voor de sollicitatiegesprekken wilde Stephan een leerkracht uit de MR en een
andere IB-er van de stichting in de BAC. We hebben van te voren nagedacht
over een profielschets van de IB-er op onze school.
De vacature is per volgend schooljaar 2020-2021 ingevuld.
COVID-19
Vanaf maart heeft COVID-19 een belangrijke impact gehad op onze school.
Scholen gingen dicht en er werd vanuit huis les gegeven. De Franciscus heeft dit
ontzettend goed en vlot opgepakt. Binnen een paar dagen stond het online
lesgeven centraal. Het was een pittige tijd, maar we mogen trots zijn op de
geleverde resultaten. Veel ouders waren tevreden met de wijze waarop en de
snelheid waarmee de Franciscus het thuiswerken op heeft gepakt en voortgezet.
Eindtoets
We hebben dit schooljaar geen eindtoets afgenomen i.v.m. Covid-19. De ouders
zijn hiervan op de hoogte gesteld en daar zijn geen reacties op gekomen.
Samenstelling MR
In verband met het aflopen van de 1e termijn van Leonie is een bericht naar
ouders uitgegaan waarin zij zich als nieuw lid verkiesbaar konden stellen.
Aangezien zich van de ouders niemand verkiesbaar heeft gesteld, is Leonie
benoemd voor een nieuwe termijn. De samenstelling van de MR is volgend jaar
onveranderd.
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Tot slot
Wat was dit een bijzonder schooljaar. COVID-19 heeft vanaf maart het land op
zijn kop gezet. Mensen moesten verplicht thuisblijven en afstand houden van
elkaar. Dit alles heeft uiteraard ook een grote impact gehad op de Franciscus.
We hebben ons, samen met de ouders, 100% ingezet om het thuisonderwijs in
goede banen te leiden. We mogen zeggen dat ons dit goed is gelukt! We kunnen
met trots terugkijken op een aantal bijzondere, spannende maanden in dit
schooljaar. We danken iedereen voor de steun!
Gelukkig konden we de laatste schoolweken de draad weer oppakken op school
en voelde het soms even alsof het nooit anders was geweest. Toch is het
belangrijk om alert en gefocust te blijven.
Heeft u vragen, ideeën, suggesties of zaken waar u tegenaan loopt of die u
liever anders ziet? Laat het ons weten via mr@kbsfranciscus.nl.
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

