IJsselstein, 30 september 2015

Jaarverslag MR Paulusschool 2014-2015
Inleiding

In dit jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die door de
Medezeggenschapsraad (MR) van de Paulusschool in het schooljaar 2014-2015 zijn besproken.
Daarnaast blikken we vooruit naar het nieuwe schooljaar.
In de MR zitten twee ouders en twee leerkrachten. In het afgelopen schooljaar waren dit Jan de
Boer (voorzitter) en Edwin de Ridder als ouders en Femke Goedbloed en Wendy Bootsma als
leerkrachten. Edwin de Ridder is daarnaast vertrouwenspersoon voor ouders. Jan de Boer is
afgevaardigde voor de Paulusschool in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van
de Stichting Lek en IJssel.
De medezeggenschapsraad adviseert de directie van de Paulusschool bij het beleid van de school.
Op een aantal punten heeft de MR instemmingsrecht. Meer informatie over de rechten en plichten
van de MR in het onderwijs is te vinden op de website http://www.infowms.nl/.

Terugblik 2014-2015

De MR heeft in het afgelopen schooljaar 6 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen was de directeur
Melchior Hendriks aanwezig, een enkele keer slechts bij een deel van de vergadering. De
samenwerking tussen de directie en de MR is bijzonder goed te noemen. De sfeer is ontspannen, de
gesprekken constructief.
Begroting
In het najaar heeft de MR de begroting voor 2015 besproken. Belangrijke zorg van de MR bij de
begroting was het beperkte budget voor leermiddelen. Voor een kleine school als de Paulusschool
wegen de vaste lasten zwaar. Op kosten die bovenschools worden geregeld hebben we weinig
invloed. Uiteindelijk heeft de directeur in overleg met het stichtingsbestuur extra budget voor
leermiddelen vrij kunnen maken.
Leerlingwerving
Ook stond PR en leerlingenwerving op de agenda. Er kwamen verschillende ideeën naar voren,
waarvan uiteindelijk de kerstkaartenactie in de wijk gerealiseerd is. Wel waren MR en directie van
mening dat de aandacht vooral moest gaan naar het creëren van rust op school en investeren in
onderwijs . Tevreden ouders en kinderen vormen immers de beste PR voor een school.
In het voorjaar is ook gesproken over de visie van de Paulusschool op goed onderwijs met meer
aandacht voor de individuele leerling en de mogelijkheden het nieuwe schoolgebouw hierop in te
richten. Een nieuwe visie biedt de Paulusschool de kans zich meer te profileren binnen IJsselstein.
Het aanbod van basisonderwijs in IJsselstein is op dit moment weinig divers.
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Samenvoeging Paulusschool en Lek en IJssel
In juni heeft de MR gesproken met René van Harten, directeur van stichting Lek en IJssel. Dit
gesprek ging over de zorgwekkende prognoses voor het aantal leerlingen op de Paulusschool in de
komende jaren, waardoor het voortbestaan van de school serieus in gevaar komt. Op De Overkant is
het aantal leerlingen nog lager. De stichting en directeuren van beide scholen waren tot de
conclusie gekomen dat het samenvoegen van beide scholen de beste manier was om het onderwijs
in de wijk IJsselveld Oost te behouden. Qua (toekomst)visie op het onderwijs zagen zij veel
raakvlakken tussen beide scholen. Ook de teams van beide scholen hadden positief op het
voornemen gereageerd.
Na een aantal goede gesprekken en een positief verlopen informatieavond voor de ouders heeft de
MR besloten in te stemmen met het samenvoegen van de Paulusschool en De Overkant binnen de
geschetste kaders. Die kaders waren:
1. Dat er wordt gewerkt naar één nieuwe school.
2. Die nieuwe school zal Rooms-katholiek zijn/blijven.
3. Die nieuwe school zal geen Jenaplanschool zijn.
4. Het nieuwe onderwijsconcept wordt ontwikkeld door de teams van beide scholen, met een
klankbordgroep van ouders en een oudervertegenwoordiging in de stuurgroep.
Overige onderwerpen
Een aantal officiële documenten worden door de directie met de MR besproken, zoals het
schoolondersteuningsprofiel, het schoolplan en de schoolgids. Deze zijn inmiddels gepubliceerd op
de website van de Paulusschool.

Vooruitblik 2015-2016

De Medezeggenschapsraad gaat in 2015-2016 door in dezelfde samenstelling. Vanzelfsprekend zal
dit jaar in het teken staan van de Brede School en het samengaan van de Paulusschool en De
Overkant. De MR zal dit traject naar een nieuwe school kritisch volgen.
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