
 
 

Jaarrapportage Medezeggenschapsraad (MR) 2017 - 2018 
 

Met deze jaarrapportage wil de medezeggenschapsraad u informeren over onze 

activiteiten in het schooljaar 2017 - 2018. In dit schooljaar stonden diverse jaarlijks 

terugkerende zaken op onze agenda, waaronder de schoolgids, het jaarverslag, het 

jaarplan, het formatieplan, resultaten centrale eindtoets, het vakantierooster, 

communicatie, personele zaken en overige schoolse zaken. Niet jaarlijks terugkerende 

zaken waren dit jaar: 

 Verkiezingen voor de MR 

 Het functiehuis en functiemix 

 Aanstellen adjunct directeur 

 Oriëntatie op een nieuwe vorm van rapportage 

 De oudertevredenheidspeiling 

 De stakingen in het basisonderwijs 

 

Op een aantal zaken zullen we kort nader ingaan in deze rapportage. 

 

 

Jaarplan MR 

In het jaarplan van de MR staan de onderwerpen die door het jaar heen worden 

behandeld tijdens onze vergaderingen. Op deze wijze wordt de continuïteit en kwaliteit 

van de vergaderingen geborgd en daarmee de toegevoegde waarde van de MR.   

 

Verkiezingen MR 

Aan het begin van het schooljaar heeft Tamara aangegeven dat dit haar laatste jaar in de 

MR zou zijn. Derhalve hebben wij de procedure om een nieuw lid voor de MR te werven 

in werking gesteld. In principe heeft een lid drie jaar zitting in de MR of zoveel langer als 

hij/zij wil blijven deelnemen. In de nieuwsbrief is een verkiezing aangekondigd. Alle 

ouders zijn in de gelegenheid geweest hun stem uit te brengen. Dit heeft geresulteerd in 

een nieuw lid: Lavinia. We hebben de personeelsgeleding in de loop van dit jaar ook 

aangevuld met een lid: Eveline. Nu telt de MR 4 ouders en 4 teamleden. 

 

Functiehuis en Functiemix 

In en elke school is een sterk team nodig. Een team waarin ieder teamlid zijn kwaliteiten 

en kennis inzet om samen alle leerlingen goed onderwijs te geven. Scholen kunnen door 

de functiemix bepaalde expertise en deskundigheid binnen het team halen. LB-leraren 

zijn specialisten op een bepaald kennisgebied en kunnen hierdoor een voortrekkersrol 

binnen het team vervullen. Het afgelopen jaar zijn weer twee leerkrachten in een LB-

functie aangesteld. 

 

Aanstellen adjunct directeur 

Afgelopen jaar is de MR betrokken bij de beslissing een adjunct directeur aan te stellen. 

We hebben een bijdrage geleverd aan de werving en selectie van de nieuwe adjunct 

directeur.  

 

Oriëntatie op een nieuwe vorm van rapportage 

De MR is door de directeur ingelicht over de oriëntatie op een nieuw vorm van rapportage 

aan ouders. Een vorm die meer gericht is op de toekomst en die past bij de nieuwe visie 

van de school. De MR heeft zich hierover positief uitgesproken. Wordt vervolgd. 

 

Oudertevredenheidspeiling 

Binnen de driejaarlijkse cyclus was dit jaar de oudertevredenheidspeiling aan de beurt. 

Ondanks de lichte daling ten opzichte van de peiling van 2014 zien we bij bijna alle 

onderdelen dat de Pius X gemiddeld of net iets boven het landelijke gemiddelde scoort. 

Over het algemeen zijn ouders behoorlijk tevreden.  

 

 



 
 

Verbeterpunten liggen met name op - de informatievoorziening over het kind 

                                                     - de manier waarop uw kind leert om te leren 

                                                     - aandacht voor pestgedrag 

Alle verbeterpunten uit het rapport worden door de MR in het lopende jaar aan de orde 

gesteld. 

 

Stakingen in het Basisonderwijs 

De MR staat achter het besluit van de Pius X om twee keer met de gehele school te 

staken. Zij hebben hiermee laten zien dat zij hart hebben voor het onderwijs. We 

onderstrepen hiermee gezamenlijk het belang om de problemen in het basisonderwijs 

aan te pakken. 

 

GMR 

Anouk is namens de Pius X lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 

(GMR) van de Laurentius Stichting. De GMR houdt zich bezig met beleid op 

bovenschools-niveau. Tijdens de MR vergaderingen geeft zij een update over de zaken 

die in de GMR besproken worden. 

 
Samenstelling MR 2017 - 2018 

Gerjan          (OG)   voorzitter 

Anouk           (OG)   lid GMR 

Maaike          (PG)   onderwijskundige zaken  

Annemieke    (PG)   secretaris 

Sacha           (PG)   post en mail 

Saskia          (OG)   communicatie 

Tamara         (OG)   lid 

Eveline          (PG)                        lid 

 

OG  = oudergeleding 

PG  = personeelsgeleding 

 

Wij willen u via deze weg ook kenbaar maken dat u altijd een vergadering van de MR bij 

kunt wonen. Wilt u zich voorafgaande aan de vergadering aanmelden via onderstaand 

emailadres. De data en de agenda’s van de vergaderingen kunt u vinden op de website 

van de Pius X. 

Voor vragen, opmerkingen of adviezen kunt u ons mailen (mr@pius-x.nl).                     

U kunt ook één van de leden persoonlijk aanspreken. Wij staan u graag te woord. 

Hartelijke groet, 

De MR 

mailto:mr@pius-x.nl

