
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Paulusschool 

Schooljaar 2017-2018 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR van de Paulusschool over schooljaar 2017-2018. De MR op de 

Paulusschool bestaat al vele jaren. Elk jaar weer is er een enthousiast team van ouders en 

personeelsleden dat de belangen van kind en leerkracht zo goed mogelijk probeert te behartigen. Met dit 

jaarverslag brengen we u op de hoogte van de verrichtingen van de MR van het afgelopen jaar. 

Wie zaten er afgelopen schooljaar in de MR 

Namens de leerkrachten: 

    Marion Ursem 

    Paula Donkersloot 

Namens de ouders: 

    Myrna van der Stelt 

    Pim de Groot; voorzitter van de MR 

 Wat hebben we dit schooljaar besproken 

Afgelopen schooljaar kwam de MR zes keer bij elkaar om te vergaderen. De MR werkt met een 

jaarplanning. Dat wil zeggen: gedurende het schooljaar passeert een aantal vaste onderwerpen waar de 

MR zijn instemming dan wel zijn advies over moet geven. Het gaat dan om onderwerpen als: het 

formatieplan, het schoolontwikkelingsplan, het vakantierooster, het sociaal veiligheidsplan en de 

schoolgids. De jaarplanning zet deze zaken op de agenda op het moment dat ze aan de orde zijn binnen 

de school. 

Ook dit jaar kwamen al deze onderwerpen aan de orde. Daarnaast zijn er onderwerpen aan de orde 

gekomen die niet via de jaarplanning geregeld worden zoals het imago van de school, acties om de zij 

uitstroom te voorkomen en nieuwe instroom te bevorderen en de wijziging van de schooltijden met 

ingang van het schooljaar 2018-2019. Een aantal zaken die in de MR besproken zijn, willen wij hieronder 

nader aan u toelichten. 

Het formatieplan 2018/2019 

Het formatieplan beschrijft hoeveel groepen er in het betreffende schooljaar van start gaan en hoe de 

leerkrachten over deze groepen zijn ingedeeld. Tevens worden de uren voor management en 

ondersteunende zaken bepaald. De basis van het formatieplan ligt in de hoeveelheid leerlingen die op 1 

oktober in het voorgaande jaar op school ingeschreven staan, de zgn. oktobertelling. Per leerling 

ontvangt de Paulusschool een bedrag waarmee het personeel bekostigd moet worden. 

Volgens verwachting heeft de Paulusschool te maken gehad met krimp. Dit heeft tot gevolg gehad dat de 

school voor 2018-2019 minder uren kan inzetten. Gelukkig zijn er nog wel voldoende uren beschikbaar 

waardoor de school de 4 groepen kan continueren. Een intensief zorgvuldig proces waar ook de MR bij 

betrokken is geweest. Het is de verwachting dat instroom van de Paulusschool de komende jaren weer 

zal groeien, waardoor er na het schooljaar 2018/2019 geen sprake meer zal zijn van krimp. 



Ontwikkeling van het onderwijs op de Paulusschool 

Het onderwijs is continue in ontwikkeling en onderwijsdeskundigen zijn voorstander van het soort 

onderwijs dat op de Paulusschool gegeven wordt. Op  http://onsonderwijs2032.nl/ kunt u lezen hoe het 

onderwijs er volgens deze deskundigen in 2032 uit zal zien. 

De conclusie van de school en de MR is dat de Paulusschool dit goed oppakt en dat in de dagelijkse 

praktijk op de Paulusschool al zichtbaar is wat er van scholen in 2032 wordt verwacht. 

De Medezeggenschapsraad is continue in gesprek met de school over de onderwijsontwikkelingen en zal 

de ouders hierover blijven informeren en zorg dragen dat de school tijdig en zorgvuldig naar ouders 

communiceert over de ontwikkeling van haar onderwijs. 

Wijzing van de schooltijden 

Naar aanleiding van de invoering van het continurooster in augustus 2014 en de daarbij gekozen 

schooltijden: 

• op maandag t/m donderdag gelijk voor de hele school.  

• Op vrijdag gaat groep 1-4 tot 12.30 uur naar school en groep 5-8 tot 14.30 uur. 

Heeft de onderbouw (groep 1-4) vier jaar na het invoeren van deze schooltijden zoveel roosteruren 

gemaakt dat het mogelijk is om de schooltijden van de onder- en bovenbouw gelijk te trekken. Wat 

concreet betekent dat de onder- en bovenbouw gelijktijdig naar school gaan en ook gelijktijdig uit school 

komen.  

Omdat dit nu mogelijk werd, hebben we onderzocht of er onder de ouders draagvlak is om de 

schooltijden gelijk te trekken tussen de onder- en bovenbouw en welke schooltijden daarbij de voorkeur 

hebben. 

Uit de uitgevoerde ouderpeiling is gebleken dat er een kleine meerderheid was voor het onderstaande 

rooster. De meerderheid voor dit rooster  vanuit de ouders wordt ondersteund door de voorkeur van de 

leerkrachten voor dit rooster. 

Daarom heeft de Medezeggenschapsraad besloten om in te stemmen met het besluit van de school om 

met ingang van 3-9-2018 te gaan werken met de volgende schooltijden: 

• maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8.30-14.30 uur 

• woensdag: 8.30-12.00 uur. 

Samenstelling MR 

Einde van dit schooljaar heeft Marion Ursem afscheid genomen van de Paulusschool, omdat zij een 

overstap heeft gemaakt naar een andere school. Ook heeft Myrna van der Stelt besloten om te stoppen 

als lid van de MR. Hierdoor zijn er twee vacatures voor de MR ontstaan voor het schooljaar 2018-2019. 

Voor de invulling van deze vacatures hebben zich een aantal kandidaten gemeld, waardoor deze 

vacatures ingevuld kunnen worden. 

Tot slot 

Het komende schooljaar zal de MR zich blijven inzetten om de Paulusschool op de kaart te houden en er 

samen met de directie en leerkrachten voor zorgen dat de Paulusschool een aangename school is voor 

http://onsonderwijs2032.nl/


kinderen en ouders. Waar een klimaat geschapen wordt waarin ieder kind zich naar zijn vermogen kan 

ontwikkelen.  

U kunt natuurlijk altijd bij ons terecht met vragen en/of opmerkingen. Wij zijn ook bereikbaar via ons 

emailadres medezeggenschapsraad.depaulus@blosse.nl. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit jaarverslag, dan kunt u gerust met ondergetekende 

contact opnemen. 

Namens de MR, 

Pim de Groot, Voorzitter 
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