
 

 

 
 
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) 2017-2018 
De Schapendel, Noordwijk  
 
 
Bezetting Medezeggenschapsraad: 
Personeelsgeleding:       Oudergeleding:     Directie: 
Marja Compier       Chantal Cohen    Evelijn Sanders 

Mayke van der Valk(secretaris)  René de Lincel (voorzitter) 

 

Vergaderingen 
De MR heeft dit jaar 6 reguliere vergaderingen gehouden. In de MR-vergaderingen zijn 
onderstaande zaken aan de orde geweest. 
 

TSO 
TSO is gedurende het jaar meermaals besproken en geëvalueerd. 

De uitvoering door de Kindervilla wordt als positief ervaren en geeft de verwachtte rust bij de 

start van de aansluitende lessen. 

 

Reglement MR 
Het reglement MR van de Schapendel beschrijft o.a.: 

 de voorwaarden, gerelateerd aan de Wet Medezeggenschap op Scholen, 

 de definities van begrippen zijn, 

 de voorwaarden: samenstelling, zittingsduur, 

 hoe verkiezingen geregeld moeten worden, 

 de algemene taken en bevoegdheden van de MR (wat mag de MR wel/niet), 

 de eisen m.b.t geheimhouding en bekendmaking, 

 de instemmingsbevoegdheden zijn, 

 de adviesbevoegdheden zijn, 

 hoe agendapunten ingediend kunnen worden. 
Het concept is meermalen besproken en tijdens de vergadering op 29-5-2018 is deze 
definitief gemaakt. 
 
Huishoudelijk reglement MR 
Het huishoudelijk reglement MR van de Schapendel beschrijft o.a.:  

 hoe de MR is opgebouwd, 

 wie er aan deelnemen, 

 wie welke rol heeft, 

 hoe de agenda tot stand komt, 

 hoe besluiten tot stand komen, 

 hoe de verslaglegging gedaan zal worden, 

 hoe de communicatie vanuit de MR wordt gedaan, 

 wanneer (her)verkiezingen gepland zijn, 
Concepten zijn meermalen besproken en tijdens de vergadering op 29-5-2018 is deze 
definitief gemaakt. 
 
Schoolvakanties 2019 
Het vakantierooster voor 2018-2019 is besproken en akkoord bevonden.  

 



 

 

Werkdrukgelden 
Naar aanleiding van de, vanuit de overheid, verkregen extra middelen t.b.v. de verlichting 
van de werkdruk 2018/2019, is er advies gegeven over het aan de MR voorgelegde 
bestedingsplan. 
Het verzoek van de directie, na overleg met het team, was om deze middelen te besteden 
aan een vakleerkracht handvaardigheid en facilitaire ondersteuning. 
Hierop is door de MR op 7 juni 2018 een positief advies gegeven. 
 
Formatie 2018-2019 
Na overleg met Sophia Scholen en het team is er vanuit de directie een voorstel gekomen 
m.b.t. de formatie 2018-2019 (wie gaat wat doen en/of komt in welke groep(en) binnen de 
Schapendel). Hierop heeft de MR op 7 juni 2018 een positief advies gegeven. 
 
Schoolgids 
Deze gids is geschreven voor ouders/verzorgers die al voor De Schapendel hebben gekozen 
en voor ouders/verzorgers die nog een keuze voor een basisschool willen maken.  
De Schapendel heeft een schoolgids samengesteld om te helpen bij deze keuze. Naast 
zakelijke en organisatorische gegevens geeft de schoolgids ook inhoudelijke informatie.  
De doelen die worden nagestreefd en de activiteiten die daartoe worden ondernomen en 
over de resultaten die daarmee worden geboekt. n.a.v. het verzoek vanuit de directie zijn 
voorstellen gedaan tot verbetering. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 
De Schapendel maakt onderdeel uit van de Sophia Scholen. Hierbij zijn 29 scholen 
aangesloten. Binnen de Sophia Scholen functioneert een zogenaamde GMR. Deze 
vergadert aansluitend of voorafgaand op de reguliere MR-vergaderingen van de 
afzonderlijke scholen, ca 6 á 7 keer per jaar. In de GMR komen de zogenaamde 
bovenschoolse zaken aan de orde zoals de verdeling van de beschikbare budgetten, het 
personeelsbeleid, de huisvesting en het onderwijskundig beleid.  
 
Mary van Schie en Marja Compier hebben zitting in de GMR. In schooljaar 2017-2018 heeft 
de GMR veel aandacht besteedt aan de fusie (Sophiastichting en PCPO), de inrichting van 
de nieuwe GMR en lopende zaken o.a. de begroting.  
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