
 

 

 
 
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) 2019-2020 
De Schapendel, Noordwijk  
 
Bezetting Medezeggenschapsraad: 
Personeelsgeleding  Oudergeleding   Directie 
Marja Compier  Chantal Cohen  Evelijn Sanders 

Danielle van der Meulen René de Lincel (voorzitter) 

 

Vergaderingen 
De MR heeft dit schooljaar 6 reguliere vergaderingen gehouden.  
17-9-2019, 5-11-2019, 7-1-2020, 10-3-2020, 12-5-2020 & 23-6-2020 
 

In de MR-vergaderingen zijn onderstaande zaken aan de orde geweest. 
 

Ouderavond 
In september 2019 is voor alle ouders/ verzorgende van de leerlingen van de Schapendel en 

ander ouders uit de omgeving, een interactieve avond georganiseerd met als thema “voor je 

het weet zijn ze groot”. Een humoristische avond over opvoeden en hoe er met bepaalde 

situaties omgegaan kan worden. 

Deze avond was in samenwerking gedaan en uitgevoerd door; Centrum Jeugd en Gezin. 

De opkomst vanuit de ouders/ verzorgenden van de Schapendelleerlingen was matig. 

De avond werd door alle aanwezige met enthousiasme ontvangen. 

 

Lestijden 
Om meer eenheid te creëren in de lestijden en omdat verschillende ouders op woensdag 

moesten wachten op hun kind uit de bovenbouw, zullen de schooltijden van groep 1 t/m 4, 

per volgend schooljaar, op woensdag aangepast worden van 12.00 uur naar 12.15 uur. 

Het extra aan lestijd wordt gecompenseerd met een studiedag. 

 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) 
Als school wordt er gebruikt gemaakt van Schoudercom, waarin ook een betaalmodule is 

opgenomen. De Schapendel zal per volgend schooljaar zelf, twee keer per jaar gaan 

incasseren, waardoor de kosten voor ouders, per leerling lager zullen worden. Ook het 

betalen in termijnen wordt hierdoor mogelijk en is voor sommige ouders fijn. 

De TSO zal per komend schooljaar, een half uur komen voor de hele school tegelijk, op twee 

schoolpleinen tegelijk. De leerkrachten hebben dan op dat moment (tegelijkertijd) pauze. 

Het meedraaien van vrijwillige ouders blijft noodzakelijk om te TSO betaalbaar en draaiende 

te houden.  

 

Urenverantwoording/ Schoolvakanties 2020-2021 
Het vakantierooster voor 2020-2021 is besproken en akkoord bevonden.  

De meivakantie is 2 weken. Als school gaan we dus niet mee met het VO, maar zullen 

schappelijk zijn met verlofaanvragen. Ook de studiedagen voor schooljaar 2020- 2021 zijn 

akkoord bevonden. 

 
 
 



 

 

Formatie 2020-2021 
Na overleg met Sophia Scholen en het team is er vanuit de directie een voorstel gekomen 
m.b.t. de formatie 2020-2021. Als gevolg van een lager leerlingenaantal zal er minder fte ter 
beschikking zijn. Dit betekent dat de ambulante uren (extra ondersteuning) waar we 
afgelopen jaar nog gebruik van hebben kunnen maken, geen doorgang kan hebben. Het 
tekort aan leerkrachten is groot. Het team heeft gepuzzeld om te komen tot een goede 
oplossing.  
Werkdrukmiddelen: de werkdrukmiddelen worden ingezet binnen de formatie, om deze 
sluitend te krijgen (Leerkracht; Beeldend vorming, conciërge).  
De MR heeft op het totale voorstel een positief advies gegeven. 
 
 
Schoolgids/ informatiegids. 
De informatiegids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze 
school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, 
studiedagen, schoolregels en opvang.  
In de schoolgids staat de beleidsvoering van de school. 
De MR heeft akkoord gegeven op de schoolgids. De gids is naar het bestuur gestuurd ter 
vaststelling. 
 
Medenzeggenschapsraad. 
Door het vertrek van een leerkracht, Mayke van der Valk, welke deelnam aan de MR was er 
voor deze positie een vacature. Deze is per begin van het nieuwe schooljaar ingevuld door 
Danielle van der Meulen. Het reglement is hierop qua benaming aangepast. 
Wegens het aankomend vertrek van Chantal Cohen, MR-lid van de oudergeleding, is er aan 
het einde van het schooljaar een oproep gedaan voor nieuwe leden. 
Hiervoor hebben zich twee nieuwe leden aangemeld: 
Wendela van Zomeren, moeder van Teije (groep 5) 
Patrick van Eeden, vader van Elza (groep 1-2  
De MR is blij met de komst en heet de nieuwe leden welkom.  
 
Schoolplan 2019-2024 
De indeling van ons schoolplan 2019-2024 is afgestemd op het Koersplan van Sophia 
Scholen en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Naast 
schoolontwikkeling focussen we op de ontwikkeling van ons personeel. In dit schoolplan 
beschrijven we (ook) welke middelen we inzetten om de medewerkers te ontwikkelen van 
start-, naar basis en vakbekwaam (Cao-PO). Op basis van onze groslijst met actiepunten 
wordt er jaarlijks een uitgewerkt jaarplan opgesteld. 
Het schoolplan is door de MR akkoord bevonden en verstuurd aan de inspectie. 

Vanuit het schoolplan zal jaarlijkse het jaarverslag en jaarplan opgesteld worden, welke in de 

MR zullen worden geagendeerd. 
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