
Jaarverslag Medezeggenschapsraad
KBS Franciscus 2021-2022

Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van KBS
Franciscus over de periode september 2021 tot en met augustus 2022. 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)
Sigrid Morren

Ouders:
Leonie Oude Essink
Annemarie Degen
Kostis Papadopoulos

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

Kosten/baten OR
We hebben inzicht gekregen in de kosten en baten van de OR.

Uitslag WMK
Ook dit schooljaar werkt de Franciscus verder met WMK (Werken met Kwaliteit).
Dit jaar worden binnen de school 4 kwaliteitsaspecten beoordeeld, zijnde:
strategieën en schoolklimaat, strategieën voor denken en leren, taakgerichtheid
en leertijd en zorg en begeleiding. We hebben de uitkomsten, alsmede de
daaruit voortvloeiende actiepunten met elkaar besproken.

COVID-19



Bij de start van het schooljaar werd opgemerkt dat Corona minder leefde bij het
team en de kinderen. Het was wachten op een nieuw protocol, waardoor er weer
versoepelingen konden worden doorgevoerd. Veel van de nieuwe richtlijnen
werden al gedaan. De gespreide tijden tijdens start en uitgaan van de school,
groepen niet mengen tijdens gymwissel en tso werden weer toegepast aan het
begin van het schooljaar.
Later in het schooljaar werd het schoolplein uiteindelijk weer toegankelijk voor
ouders, ouders mochten hun kinderen weer in groep 1 en 2 brengen, de begin-
en eindtijden werden weer 8.30 en 14.30 uur voor alle groepen. Het dragen van
mondkapjes aan het begin van het jaar werd door veel bovenbouwleerlingen
gedaan. Half november kwamen de Corona testen binnen welke meegegeven
werden aan de leerlingen. Het uitdelen in de klas wordt in de loop van het jaar
weer even aangescherpt, waarbij de leerkrachten ze meer pro-actief zullen
uitdelen.
We gingen begin van het schooljaar op schoolreisje, wat na 2 jaar weer als een
echt uitje werd beschouwd. En daarnaast ook als mooi middel voor de
groepsvorming.
Sinterklaas ging door (Sint en Piet testen van tevoren), waarbij zij werden
ontvangen in de speelzaal en de klassen om de beurt bij hen langs gingen.
Ouders mogen de school in om te versieren.
Kerstfeest in de avond gaat niet door. Er wordt een kerstbrunch in de klas
gedaan, waarbij iedereen vanuit huis een eigen lunch mee brengt in een
versierde schoenendoos. De viering in de kerk gaat ook niet door. Er is een
viering in de klas, welke is aangeleverd door Pastor Hedwig. De kerstvakantie
start een week eerder i.v.m. lockdown. Vanuit ouders zijn er veel positieve
reacties over de snelle wisseling van de kerstviering en het ontbijt.
Leerkrachten die een booster hebben gehad hoeven niet meer in quarantaine.
Groepen waarbij een Corona Besmetting is, worden op de hoogte gebracht.
Pasen wordt weer gevierd in de kerk. Er zijn 2 vieringen gepland. De MR is nauw
betrokken bij de maatregelen en de keuzes die de school heeft gemaakt.

Klachtencommissie
Er zijn geen klachten binnengekomen vanuit ouders en/of leerkrachten.

NIO en Eindtoets
We hebben dit schooljaar weer de NIO en de eindtoets bij groep 8 afgenomen.
We hebben de resultaten besproken in relatie tot de corona-periode en de
gegeven adviezen.

NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
Dit jaar gaan we een overschot hebben. De afgelopen jaren hebben we ingeteerd
op de algemene reserves. Volgend jaar zijn de gelden er niet en wordt er een
tussenjaar verwacht, waarbij de gelden gebruikt kunnen worden. De MR heeft
ingestemd met de inzet en besteding van de gelden.



PR
We hebben een aantal keren stilgestaan bij de nut en noodzaak van PR en de
wijze waarop we daaraan vorm zouden kunnen geven.

Audit
Dit schooljaar heeft een externe audit plaatsgevonden. We hebben de resultaten
met elkaar besproken, alsmede de hieruit voortkomende punten. De audit was
heel positief en er waren geen verrassingen.

Samenstelling MR
Mirella en Annemarie gaan de MR verlaten. Binnen het team en onder de ouders
is er een oproep gedaan voor een nieuw lid. Peter Snoek heeft zich hiervoor,
vanuit het team aangemeld. Lonneke Westerik heeft zich hiervoor, vanuit de
ouders aangemeld. Zij zullen vanaf schooljaar 2022-2023 zitting nemen in de
MR.

Verder zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:

Wanneer? Wat? Inhoud

September 2021 Jaarplan en highlights
2021/2022

Besproken

Jaarverslag 2020/2021 Besproken
Scholingsplan Ingestemd
Schoolondersteuningsprofi
el 2021-2024

Positief advies

Opbrengstrapportage Besproken
November 2021 Jaarverslag MR Vastgesteld

Begroting 2022 Positief advies
Medezeggenschapsstatuut/
GMR reglement

Besproken

Januari 2022 Cito afname januari Besproken
Advies PO/VO Besproken
Schoolgids Ingestemd

Maart 2022 Oudertevredenheid Besproken
Voortgang Highlights Besproken
Verkiezingen MR Besproken

Mei 2022 Uitslagen vragenlijst WMK Besproken
Formatieplan 2022-2023 Ingestemd
Ouder
Tevredenheidsenquête

Besproken

Vacatures Besproken
Werkverdelingsplan Besproken

Juni 2022 Formatieplan Ingestemd
Jaarverslag 2021/2022 Besproken
NPO plan Ingestemd
Werkverdelingsplan Ingestemd



Tot slot
Ook dit schooljaar was weer een bijzonder jaar met COVID-19. Op de Franciscus
werd volgens de richtlijnen gehandeld. We hebben ons, samen met de ouders en
leerlingen, 100% ingezet om het onderwijs in goede banen te leiden. We mogen
ook deze keer zeggen dat ons dit goed is gelukt! We danken iedereen voor de
steun!
Het was voor zowel leerkrachten, ouders als leerlingen erg prettig om “gewoon”
in de klas onderwijs te krijgen. En elkaar weer echt te kunnen ontmoeten tijdens
gesprekken en activiteiten op school.

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

mailto:mr@kbsfranciscus.nl

