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Wij bieden u graag deze tweede MR-praat aan van de medezeggenschapsraad (MR) van de St.
Franciscusschool van het schooljaar 2017-2018. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken waar de MR
zich mee bezig houdt, in deze editie gaan wij met name in op onze rol bij stakingen en schooltijden.
De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, waarin gekozen afgevaardigden van het
onderwijsteam en ouders zitting hebben voor een periode van 3 jaar. Deze raad vormt een belangrijke
gesprekspartner voor de directie en kan onder andere invloed uitoefenen op het beleid dat de directie voor
de school wil maken. Dit schooljaar is de MR zes keer bij elkaar geweest voor een formele vergadering.
Tijdens deze vergadingen bespreken wij zowel vaste als actuele punten. Standaard staan de volgende
punten op onze agenda:
 Actualiteiten rondom school
 Mededelingen vanuit de MR, GMR, directie en SKO Flevoland
 Jaarbegroting
 Voortgang actieteams
 rekenen/wiskunde
 resultaten en opbrengsten
 zorgstructuur
 innovatie
 Overige zaken zoals veiligheidssituatie rondom school
De directie woont het grootste deel van de MR vergaderingen bij en levert een belangrijke bijdrage aan het
verstrekken van informatie. Afhankelijk van de agendapunten en de rol van de MR, kent de vergadering ook
een besloten gedeelte zonder directie. Dat is met name aan de orde als de MR formeel instemming geeft
aan een voorgenomen beslissing. Dit is aan de orde geweest bij de jaarbegroting en bij de wijziging van de
schooltijden waarover hieronder meer. Naast een instemmingsrecht heeft de MR een adviesrecht en een
informatierecht, afhankelijk van het onderwerp. De MR heeft ook een rol bij wijzigingen in het team en
vanuit die rol is een MR-lid uit de oudergeleding altijd aanwezig bij sollicitatiegesprekken en het
besluitvormingsproces rondom nieuwe leerkrachten.
Staking en continuïteit onderwijs
De MR heeft geen formele rol in de besluitvorming over stakingen en ook niet in de informatievoorziening
naar de ouders toe. De schoolleiding dient de MR wel te informeren over de beslissingen die worden
genomen met betrekking tot stakingen. Wij hebben als MR de directie (informeel) geadviseerd om ouders
zo snel mogelijk te informeren over een aankomende staking. Daarnaast hebben we met de directie
gesproken over mogelijkheden om de kinderen op te vangen. Dit onderwerp is breder en ook bijvoorbeeld
bij ziekteopvang relevant. De directie heeft hierover een ‘denktank’ georganiseerd om met ouders van
gedachten te wisselen. Het doel was tweeledig: enerzijds het innovatief en educatief verzorgen van opvang
door bijvoorbeeld ouders die kinderen iets kunnen en willen leren over bijvoorbeeld muziek of andere
creatieve thema’s, en anderzijds om de ouders zo weinig mogelijk problemen bezorgen bij (acuut) benodigde
opvang.
Aanpassing schooltijden
Het aanpassen van de schooltijden was een roerige periode waarin wij veel contact hebben gehad met de

directie, zowel tijdens formele vergaderingen als op andere momenten. Over dit onderwerp heeft de MR
een instemmingsrecht. Zoals eerder toegelicht in een Jenapraat hebben we ons als MR zowel gericht op de
wensen van onze achterban zijnde de ouders, als op de wensen van het team. Uitgangspunten zijn steeds
geweest de continuïteit van het onderwijs van onze kinderen en een optimale functionering van het team.
Tot slot
2017-2018 was voor ons een bewogen jaar waarin we twee keer een wisseling van aanspreekpunt vanuit de
directie hebben gehad, en waarin zich diverse ontwikkelingen vanuit de overheid (zoals stakingen) en vanuit
de school (zoals aanpassing schooltijden) voordeden. Wij hebben desondanks op een positieve en
constructieve manier onze bijdrage als MR kunnen leveren. Heeft u suggesties of ideeën over hoe wij onze
bijdrage nog verder kunnen vergroten of over onderwerpen waarover u graag met ons in gesprek wilt, wij
horen het graag!
De MR werkt volgens het ‘Reglement MR’ van de overkoepelende stichting Scholengroep Katholiek
Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO), waar onze school onderdeel van is. Het reglement van de MR is via de
website van de school in te zien. De MR houdt contact met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
(GMR) van het SKO door middel van een GMR-contactpersoon. In de GMR hebben afgevaardigden van
enkele scholen, zowel ouders als teamleden, zitting.
De MR van KJBS St.Franciscus bestaat uit 6 leden, te weten 3 ouders en 3 teamleden : Yvette Bos
(ouderlid) , Nicole Bruitzman (ouderlid en voorzitter), Elvira Könst (ouderlid), Clementia Herman (teamlid en
secretaris), Jolanda Huisman (teamlid en vervanger van Willeke Kersbergen) en Ineke Nederveen (teamlid
en secretaris).
Met ingang van schooljaar 2018-2019 treden Yvette en Ineke terug uit de MR na hun zittingsduur van 3
jaar. Gea Bisschop-van der Kraak (teamlid) en Alise van Boven zullen de MR komen versterken. Alise stelt
zich graag aan u voor:
‘Mijn naam is Alise van Boven. Samen met mijn vriend Eric Groen heb ik twee dochters; Suze van 6, die nu
een Vlinder is en volgend schooljaar naar de Middenbouw gaat, en Ella van 4, een Kukeluus. Op dit moment
ben ik boekenmoeder bij de Vlinders en vanaf het nieuwe schooljaar zal ik deel uit gaan maken van de MR.
Zelf moeder van twee heel verschillende meiden en een baan waarin ik veel met scholen, ouders en jongeren
spreek, vind ik het belangrijk dat kinderen het fijn hebben op school, zich veilig voelen om zichzelf te
kunnen en mogen zijn. En dat er aandacht is voor het proces van de groep, maar ook zeker voor de behoefte
van het individuele kind. Ook dit zijn onderwerpen waar ik door deze nieuwe rol een bijdrage aan hoop te
kunnen leveren. Ik heb zeker zin in! Voel je vrij om me aan te spreken, dat zal ik andersom ook doen:).’

Contact
Als u vragen of suggesties heeft voor de MR dan horen wij het graag. Maak dit kenbaar bij één van de leden
van de MR of stuur een mail sturen aan:

mrfranciscusschool@outlook.com

