
Jaarverslag MR Johan Frisoschool 2019/2020 
 
In dit verslag is te lezen welke zaken er in het schooljaar 2019/2020 aan de orde zijn 
geweest binnen de medezeggenschapsraad van de Johan Frisoschool te Wageningen.  
Dit jaarverslag is bedoeld voor het personeel en ouders van de school, voor de directie van 
de Johan Frisoschool, de Gemeenschappelijke MR van Trivium en andere geïnteresseerden.  
 
FEITEN EN CIJFERS  

De MR van de Johan Frisoschool bestaat uit 8 personen: een personeelsgeleding en een 
oudergeleding van beide 4 personen. In schooljaar 2019/2020 waren dit de volgende 
personen:  

Naam Geleding Aantreden 

Marieke van Bolderen-Veldkamp Ouder Sept 2015 

Niels Lagerweij (duo-voorzitter) Ouder Sept 2016  

Menno Kocks (duo-voorzitter) Ouder Sept 2016  

Suus de Windt Ouder Sept 2017 

Jeannette Wiggerman Personeel Sept 2016 

Bibeth Plantinga Personeel Sept 2018  

Marcella Heesen  Personeel Sept 2018 

Willy van Nieuwamerongen Personeel Sept 2018  

 
De MR is dit schooljaar 7 maal bijeengekomen voor overleg, namelijk op:  
2 september 2019 (op locatie Noord) 
25 november 2019 (op locatie Noord) 
18 februari 2020 (op locatie Zuid) 
7 april – extra overleg klassenindeling Noord schooljaar 2020/2021 (online) 
23 april – extra overleg Corona Maatregelen school (online) 
25 mei 2020 (online) 
23 juni 2020 – afsluiting schooljaar (op locatie Noord) 

 

ONDERWERPEN  

Elke vergadering zijn een aantal vaste agendapunten aan de orde geweest, zoals  
● de stand van zaken op school  
● onderwerpen uit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Trivium 

Onze school wordt vertegenwoordigd door Niels Lagerweij. Hij doet verslag van de 
belangrijkste zaken en vraagt om inbreng van de achterban. 

 
Wanneer de directeur aanwezig is, wordt door hem de stand van zaken op school 
weergegeven. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om zaken betreffende personeelsleden, over 
het wel en wee in de groepen op school of aanpassingen aan het schoolgebouw. Bij 
afwezigheid van de directeur worden lopende zaken doorgegeven door iemand van de 
personeelsgeleding. 
 
Enkele besproken zaken van het afgelopen jaar:  

● Actualisatie schoolgids 
● Ouderbijdrage 
● Vakantierooster 
● Jaarplanning 
● Formatieplan 
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Daarnaast is een groot aantal andere zaken eenmalig, dan wel veelvuldig besproken. Een 
aantal onderwerpen waar de MR zich in 2019/2020 mee bezig heeft gehouden is:  

 

● Afscheid directeur Rudi Hemmen en aanstelling nieuwe directeur 
● Imago Johan Frisoschool 
● Beleid met betrekking tot combinatieklassen 
● Coronamaatregelen  
 
Afscheid directeur Rudi Hemmen en aanstelling nieuwe directeur 
Op 12 september is afscheid genomen van meester Rudi. Meester Rudi is 11 jaar lang 
directeur van onze school geweest.  
Gelukkig is de zoektocht naar een nieuwe directeur niet zonder resultaat geweest. We zijn 
dan ook blij dat Wouter van de Hoef het stokje van Rudi Hemmen overneemt. Wouter zal de 
MR vanaf nu bijstaan waar nodig. De MR waardeert de manier waarop Wouter in zijn eerste 
jaar de rol als directeur heeft vervuld. 
 
Imago Johan Frisoschool 
Het imago van de school en de bijbehorende publiciteit staan al voor langere tijd op het 
programma. Wat wil je uitstralen en welke boodschap wil je als school uitdragen zijn daarbij 
belangrijke punten. Helaas is dit proces stil komen te liggen toen bekend werd dat Rudi 
Hemmen de school zou verlaten. Het is een proces waarbij de directeur uiteraard nauw bij 
betrokken is. De nieuwe directeur heeft dit vol enthousiasme weer opgepakt.  
 
Zo is er een mooie flyer ontworpen in een nieuwe huisstijl, waarbij de Johan Frisoschool 
goed tot haar recht komt. Daarnaast is de website van de Johan Frisoschool aan vernieuwing 
toe en wordt daarom flink onder handen genomen. Nieuwe ouders zullen zich tegenwoordig 
eerst online gaan oriënteren. De website van een school werkt op deze manier als een soort 
visitekaartje, heel belangrijk dus dat deze de school goed weergeeft. In het nieuwe 
schooljaar 2020/2021 zal de vernieuwde website online gaan. Geheel in de nieuwe huisstijl.  
 
Beleid met betrekking tot combinatieklassen 
Op locatie Zuid wordt al jaren gebruik gemaakt van combinatieklassen. Locatie Noord heeft 
tot nu toe alleen combinatieklassen bij de kleutergroepen (groep 1/2) gehad. Door de kleine 
groepsgrootten en het aantal beschikbare fte’s was men genoodzaakt om op locatie Noord 
een combinatiegroep 2/3 te maken. Dit riep bij de ouders veel vragen op, waardoor we als 
MR rond de tafel hebben gezeten om na te gaan welk beleid we willen voeren met 
betrekking tot combinatieklassen, nu en in de toekomst om onduidelijkheden te voorkomen.  
 
In de ideale situatie (met voldoende leerlingen en voldoende formatie) werkt de Johan 
Frisoschool alleen met combinatieklassen bij de kleutergroepen (groep 1/2). Het combineren 
van deze klassen is stimulerend voor hun ontwikkeling. Bovendien sluit een rijke 
kleuteromgeving aan bij de sprongsgewijze ontwikkeling van kleuters en is er op deze 
manier veel ruimte voor differentiatie in niveau. 
Daarnaast geeft de Johan Frisoschool de voorkeur aan homogene groepen 3-8. Structuur en 
het groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheden nemen staat centraal. Door de 
kinderen te verdelen in een klassiek leerstofjaarklassensysteem komen deze speerpunten 
goed tot hun recht. 
Zijn er te weinig leerlingen in een groep om een enkele klas te vormen, dan zullen er 
combinatiegroepen samengesteld moeten worden. Hierbij is ons streven dat groep 3 een 
enkele groep blijft, aangezien in dit leerjaar een basis wordt gelegd met lezen, rekenen en 
taal. 
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Als er combinatieklassen moeten worden gemaakt, moeten ouders hier tijdig van op de 
hoogte worden gesteld. 
 
Dit beleid hebben we meteen kunnen toepassen voor het schooljaar 2020/2021, wat nog 
een hele puzzel is gebleken. Door de te kleine klassen was het noodzakelijk om ook op 
Noord met meer combinatieklassen te gaan werken. Zo starten op Noord enkel 
combinatieklassen en Zuid start ook met combinatieklassen, met uitzondering van groep 3.  
We zijn wel heel blij dat de vakdocent muziek en de vakdocent gym op deze manier 
aangesteld kunnen blijven.  
 
Coronamaatregelen 
Op 15 maart 2020 heeft het kabinet besloten alle scholen te sluiten, als onderdeel van de 
aanpak van het Coronavirus. Deze aanpak heeft een flexibele instelling gevraagd van zowel, 
ouders, leerlingen en leerkrachten. Door middel van thuiswerken hebben de leerlingen toch 
nog “gewoon” het huiswerk van de kernvakken kunnen maken, waardoor achterstanden 
beperkt zijn gebleven. Nadat bekend werd gemaakt dat de scholen na de meivakantie weer 
open mochten gaan, heeft de school druk gewerkt aan een protocol om de school weer veilig 
open te kunnen laten gaan. De MR is hier vroegtijdig over geïnformeerd en in meegenomen.  
Met de nodige aanpassingen hebben de kinderen toch de laatste periode van het schooljaar 
op school onderwijs kunnen volgen en het jaar positief kunnen afsluiten. Allemaal net wat 
anders dan we gewend waren, met onder andere veel handen wassen, afstand houden en 
geen ouders in school. Maar samen is het ons gelukt.   
 
VOORUITBLIK  
Het afgelopen jaar zijn er onderwijs technisch een aantal nieuwe dingen opgepakt door de 
school. Komend jaar zal belangrijk zijn deze zaken te versterken en de continuïteit te 
waarborgen. Verder staat onder andere de RIE (Risico Inventaris en Evaluatie) op het 
programma. 
En natuurlijk hopen we dat het schooljaar zo normaal mogelijk zal kunnen verlopen, waarbij 
veiligheid omtrent het Coronavirus voorop staat. 
 

Tot slot 
De MR zal ook het komende jaar weer zijn uiterste best doen om scherp te zijn op signalen 
van de kinderen, ouders en leerkrachten.  Zodat de Johan Frisoschool voor iedereen een 
prettige, leerzame en aangename omgeving is.  
 
 
De belangrijkste punten zijn besproken in het jaarverslag. Mochten er naar aanleiding 
hiervan vragen of opmerkingen zijn, dan kunnen deze altijd gericht worden aan mr@johan-
frisoschool.nl . 
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