
Jaarverslag schooljaar 2021-2022

Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van CBS Juliana over het

schooljaar 2021-2022.  Zoals vastgesteld in artikel 14.7 van het Huishoudelijk Reglement

MR, maakt de MR jaarlijks een verslag van de werkzaamheden.

Medezeggenschapsraad

Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De MR denkt en beslist

mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan het schoolbeleid. In de wet

medezeggenschap op scholen (WMS) is vastgelegd over welke zaken de directie formeel

moet afstemmen met de MR en wat de bevoegdheden (advies- en/of instemmingsrecht) van

de MR daarbij zijn.

Samenstelling MR 2021-2022

De MR van de Juliana bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 teamleden.

Naam: Personeels- / oudergeleding: Functie:

Hanneke Mostert Personeelsgeleding Voorzitter

Liesbeth Oskam Personeelsgeleding Voorzitter

Hortense van Ham Personeelsgeleding Algemeen lid tot juli 2022

Dorieke Bassa Personeelsgeleding Algemeen lid vanaf juli 2022

René Hijkoop Oudergeleding Algemeen lid tot mei 2022

Bertine Slob Oudergeleding Algemeen lid tot mei 2022

Cristiaan Mandemakers Oudergeleding Algemeen lid

Wilbert de Jong Oudergeleding Algemeen lid per mei 2022

Arjan Bovenschen Oudergeleding Algemeen lid per oktober 2021

Jantine Stek - Secretaris

De Juliana maakt deel uit van LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs. LOGOS

heeft nog 16 andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. LOGOS-scholen staan voor

gezamenlijke ambities en kernwaarden. Eén ouder (Harm Middag) is namens de Juliana lid

van de school overstijgende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR

vertegenwoordigt alle LOGOS scholen en is betrokken bij het beleid en het functioneren van

LOGOS als geheel.

Werkwijze

Om ervoor te zorgen dat relevante onderwerpen tijdig aan bod komen tijdens

MR-vergaderingen is een jaarplanning gemaakt. Op basis van deze jaarplanning wordt voor

elke vergadering de agenda vastgesteld. Op de jaarplanning staan onderwerpen die in de

verschillende vergaderingen aan bod komen; dit zijn zowel de aandachtsgebieden die we

vanuit de MR hebben geformuleerd, als de onderwerpen die aan bod moeten komen conform

de Wet Medezeggenschap op scholen (zoals het schoolformatieplan en de schoolgids).

Daarnaast kan de agenda worden aangevuld met specifieke/actuele onderwerpen. Ook

kunnen onderwerpen die in de GMR worden behandeld, op de agenda komen in een MR

vergadering.

Vergaderfrequentie

In het schooljaar 2021-2022 heeft de MR 5 keer vergaderd: 3 maal in een fysieke

bijeenkomst, de overige twee vergadering hebben digitaal plaatsgevonden. De directie

(Caroline van Reenen) heeft alle vergaderingen (deels) bijgewoond om toelichting te geven

op de bespreekpunten. Tijdens de corona crisis/sluiting van de school heeft er via de mail

ook de nodige communicatie plaatsgevonden met de MR. Dit met name om praktische zaken

rondom RIVM richtlijnen etc. te bespreken.



Onderwerpen die besproken zijn in 2021-2022:

September 2021:

Ontwikkelagenda: methode Atlantis

Sinds de start van het nieuwe schooljaar wordt er gewerkt met de methode Atlantis. In deze

nieuwe methode worden technisch- en begrijpend lezen gecombineerd. Daarbij staat ook het

leesplezier centraal. Rond de herfstvakantie worden de ervaringen met de methode

geëvalueerd en wordt er een beslissing genomen over de aanschaf van de lesmethode.

Spelend leren in de onderbouw

Juf Hanneke heeft vorig schooljaar cursus Specialist Jonge Kind gevolgd. Uitdagend leren en

het spelend leren staan hierin centraal. Leerdoelen van de kleuters worden verweven in de

speelhoeken en dan komt al spelend het leerdoel aan bod.

Jaarplan 2021- 2022

Ieder schooljaar wordt het jaarplan opgesteld met daarin de doelen waaraan gewerkt wordt.

Dit jaar is het jaarplan mooi weergegeven in een ‘Visual’. Hierin staat beschreven: Hoe

houden we regie op onderwijskwaliteit, zodat leerlingen zich breed ontwikkelen, hun

talenten ontdekken en zich maximaal ontplooien. Speerpunten die dit schooljaar centraal

staan op de Juliana: gepersonaliseerd leren, plezier & talent, vakmanschap, samen leren

inhoud geven, aantrekkelijk partnerschap. In de nieuwsbrieven zal de directie toelichting

geven wat deze speerpunten inhouden en hoe de school hier vorm aan geeft.

Inzet ondersteuning vanuit NPO – gelden

De overheid trekt tweeënhalf jaar lang extra geld uit voor een Nationaal Programma

Onderwijs (NPO). Met dit extra geld kunnen scholen hun leerlingen en leraren helpen corona

vertragingen aan te pakken. Vorig schooljaar is er een schoolscan uitgevoerd. Dit is een

analyse van de impact van corona op de ontwikkeling van de leerlingen. Hier kwam naar

voren dat er vertragingen zijn op de gebieden rekenen en begrijpend lezen. De NPO gelden

worden met name ingezet voor extra ondersteunend personeel. Zij helpen de leerkrachten

en geven leerlingen extra ondersteuning om de vertragingen aan te pakken.

Terugblik informatieavonden

In verband met de RIVM-richtlijnen konden de ouderinformatieavonden helaas niet allemaal

op school plaatsvinden. Deze zijn deels digitaal en deels op school gehouden. Het was fijn

dat de ouders van de kleuters en de ouders van groep 8 wel op school konden komen. Uit de

informatieavonden zijn onderstaande punten gekomen die in de MR vergadering besproken

zijn.

● Wens van ouders en leerlingen m.b.t. het buitenspelen voor- en na schooltijd. De

directie heeft dit met het team besproken tijdens de studiemiddag op 28 september.

● Behoefte van ouders groep 8 om eerder met de leerkrachten te bespreken wat het

voorlopige uitstroomniveau voor het voortgezet onderwijs is. De directie is met dit

vraagstuk aan de slag gegaan.

November 2021:

Evaluatie oudervertelgesprekken

De gesprekken zijn goed verlopen. Dit keer werd er geen gebruik gemaakt van vragenlijsten

voor ouders. Ouders kunnen bij het maken van de afspraak aangeven welke onderwerpen zij

willen bespreken.

Meerjarenbegroting

De directie heeft uitleg gegeven over de begroting 2022-2025. De begroting is met het

LOGOS bestuur besproken en goedgekeurd. De ontwikkeling van de leerlingaantallen lijkt de

komende jaren iets terug te lopen. Hier zullen we in een volgende vergadering op

terugkomen. De grootste investeringen van de komende jaren zijn voor de ICT



(Chromebooks en digiborden) en nieuw meubilair. Het overzicht van deze begroting laat zien

dat we een financieel gezonde school zijn.

Kascontrole Ouderraad

Twee MR leden hebben de kascontrole van de ouderraad uitgevoerd. De boekhouding klopt

en is goedgekeurd. Er zal een terugkoppeling naar LOGOS plaatsvinden.

Corona

Groep 4 gaat maandag as. (29-11) weer starten op school. Groep 8 krijgt vanaf woensdag

24-11 thuisonderwijs i.v.m. een aantal corona besmettingen in de klas. De PO-raad heeft

advies gegeven om geen ‘externen’ meer in school toe te laten. De Sinterklaasviering zal

zonder hulp van de Ouderraad plaatsvinden. De kerstviering in de kerk kan niet doorgaan.

Het kerstfeest wordt met de kinderen in school gevierd en gefilmd en de link zal met de

ouders gedeeld worden. Inmiddels is dit herzien vanwege de aanscherping van de

maatregelen en wordt het kerstfeest gewoon in iedere groep gevierd. Omdat iedere leerling

beschikt over een Chromebook zijn er meer mogelijkheden voor online lessen. Kinderen die

thuiszitten volgen een online lesprogramma met klassikale instructiemomenten.

Vacature groep 4

De sollicitatieprocedure is nog volop bezig. De MR wordt betrokken wanneer er

daadwerkelijk een sollicitatiegesprek zal plaatsvinden. De directie is ook bezig met het

uitwerken van andere scenario’s mocht het vinden van een leerkracht langer duren. Er zal

per periode (van vakantie tot vakantie) bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.

Februari 2022:

Aannamebeleid

De ontwikkeling van leerlingaantallen lijkt iets terug te lopen. Dit jaar een grote uitstroom

(29 leerlingen uit groep 8) en een kleinere instroom van kleuters. We bespreken het

aannamebeleid van de Juliana en besluiten dat er in bijzondere gevallen afgeweken mag

worden van dit aannamebeleid (bijvoorbeeld om de optimale groepsgrootte mogelijk te

maken of in uitzonderlijke omstandigheden op de school of bij het gezin dat aanmeldt).

Tevredenheidsonderzoek

We bespreken de ouder- en leerlingtevredenheid. Algemene tevredenheid is 94%. We scoren

in vergelijking met andere scholen (benchmark) bovengemiddeld op de punten:

voorzieningen, christelijke identiteit, veiligheid, communicatie en directie. We scoren in de

benchmark overeenkomstig met andere scholen op de punten: leerkrachten, sfeer, onderwijs

en algemene ontwikkeling. De punten die wat lager scoren zijn: gepersonaliseerd leren en

toetsen. Directie geeft een toelichting over de uitkomsten en de punten waarmee het team

van de Juliana aan de slag gaat.

Corona

In alle klassen zijn er wel enkele besmettingen. Directie stuurt de ouders iedere week een

update. Hele groep of klas in quarantaine hoeft gelukkig niet meer. Combinatie van fysiek én

online lesgeven is soms een uitdaging voor de leerkrachten. Eindtijd van school zal weer

14.30 uur worden (m.u.v. de kleuters om drukte bij het schoolplein te voorkomen). Wellicht

dat er nog meer versoepelingen volgen na de persconferentie van 15 februari.

April 2022:

Verkiezingsreglement MR

We hebben in het huishoudelijk reglement van de MR een verkiezingsreglement opgenomen.

In dit verkiezingsreglement staan de spelregels voor de verkiezingen van de

medezeggenschapsraad van CBS Juliana beschreven. Het vernieuwde huishoudelijke

reglement MR is binnenkort te vinden op de website van school onder het kopje

medezeggenschapsraad.



Formatie

We hebben kort de vooruitzichten voor de formatie 2022-2023 doorgenomen. De directie

gaat aan de slag met het formatieplan 2022-2023. Dit plan zullen we in een volgende

vergadering bespreken.

Onderwijs Oekraïense vluchtelingen/ kinderen

Plan van aanpak en organisatie wordt geregeld door gemeente Vijfheerenlanden i.s.m. de

besturen van onderwijsinstellingen. Zolang het mogelijk is, heeft het de voorkeur dat

Oekraïense kinderen binnen het bestaande nieuwkomersonderwijs naar school gaan. Dit zijn

aparte klassen in bestaande scholen waarin het onderwijs kan aansluiten bij wat de kinderen

nodig hebben.

Mei 2022:

Jaarplan 2022-2023

In het jaarplan staan de ambities van CBS Juliana voor het komende schooljaar. Ook wordt de

concrete uitwerking beschreven.

● Wat houdt de ambitie in?

● Hoe wordt het uitgevoerd?

● Wanneer is men tevreden?

● Wat is het beoogde resultaat?

De directie heeft de MR uitleg gegeven over onderstaande ambities.

● Gepersonaliseerd leren: vervolg eigenaarschap leerlingen vergroten

● Gepersonaliseerd leren: plezier en betrokkenheid vergroten

● Vakmanschap doet ertoe

● Samen leren inhoud geven (SLIG)

● Aantrekkelijk partnerschap

Formatieplan 2022-2023

De directie heeft de MR per punt uitleg gegeven over het formatieplan 2022-2023. Het

formatieplan beschrijft  de werkverdeling van de groepen over de leraren, de verhouding

tussen lesgebonden en overige taken, welke overige taken je als team op school verzorgt, de

tijd voor voor- en nawerk, de pauzes en de aanwezigheid op school. Tevens is hierin

opgenomen de besteding van de werkdrukmiddelen. Dit alles is gerelateerd aan het budget

loonkosten uit de meerjarenbegroting.

De personeelsgeleding van de MR stemt in met het gepresenteerde plan.

De directie zal begin juni 2022 het formatieplan met Henk Mackloet (voorzitter van het

College van Bestuur van LOGOS) bespreken.

Schooljaar 2022-2023

De MR wil zich ook het komende schooljaar inzetten om een positieve bijdrage te leveren

aan de kwaliteit van de school, het beleid en het onderwijs in het bijzonder.

Leerdam, 5 juli 2022

Namens de MR van CBS Juliana

Hanneke Mostert & Liesbeth Oskam (voorzitter)

Jantine Stek (secretaris)


