
Jaarverslag Medezeggenschapsraad Paulusschool Schooljaar 2019-2020  

 

Voor u ligt het jaarverslag van de MR van de Paulusschool over schooljaar 2019-2020. 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: Floortje Kerkhoven Magda Tillema.  

Namens de ouders: Hildelien Verkuyl en Lique van der Leer; voorzitter van de MR. 

Wat hebben we dit schooljaar besproken 

Afgelopen schooljaar kwam de MR vijf 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. Tevens is vanuit de MR intensief meedacht 

over het draaiboek van de Paulus in verband met de Corona crisis. Het schooljaar 2019-2020 was als 

gevolg van deze crisis een bewogen jaar. Daarnaast zijn er onderwerpen aan de orde gekomen die 

niet via de jaarplanning geregeld worden, waaronder het schoolbrede leerling-portfolio en de ouder- 

en leerlingenparticipatie (speerpunten MR 2018-2019), het Tevredenheidsonderzoek en de straling 

van draadloze netwerken op school.  

Een aantal zaken die in de MR besproken zijn, willen wij hieronder nader aan u toelichten.  

Het formatieplan 2019-2020  

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 en vele andere lasten bekostigd moet 

worden.  

De afgelopen jaren heeft de Paulusschool te maken gehad met krimp. Dit heeft tot gevolg gehad dat 

de school het voor 2018-2019 met minder formatie voor onderwijsgevenden moest doen, zonder dat 

dit ten koste zou gaan van de kwaliteit van het onderwijs. De oktobertelling van 1 oktober 2019 laat 

zien dat het leerlingenaantal weer groeit. Deze groei zet zich blijkens de oktobertelling in 2020 voort. 

De MR is hier trots op!  

Ontwikkeling van het onderwijs op de Paulusschool 

De MR is continu in gesprek met de school over de onderwijsontwikkelingen en zal de ouders 

hierover blijven informeren en eraan bijdragen dat de school tijdig en zorgvuldig naar ouders 

communiceert over de ontwikkeling van haar onderwijs.  



Het Schoolontwikkelingsplan wordt in deze gesprekken met de MR als leidraad gehanteerd.  

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 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. Neem u dan graag per e-mail 

contact met ons op: hverkuyl@xs4all.nl en/of liquevanderleer@gmail.com  

Namens de MR, Lique van der Leer, Voorzitter 


