
 

 

 
 
Jaarverslag Medezeggenschapsraad (MR) 2018-2019 
De Schapendel, Noordwijk  
 
Bezetting Medezeggenschapsraad: 
Personeelsgeleding  Oudergeleding   Directie 
Marja Compier  Chantal Cohen  Evelijn Sanders 

Mayke van der Valk  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. 
 

Werkverdelingsplan    
In dit plan legt de school de afspraken vast ten aanzien van de werkverdeling, werktijden en 

aanstellingsomvang, de duurzame inzetbaarheid en de professionalisering. Samenvattend 

wordt dit het ‘werkverdelingsplan’ genoemd. 

 

Meerjarige begroting  
Is besproken door de MR; geen bijzonderheden. 
 

Communicatie via Schoudercom 
Hoe de communicatie met de ouders zo optimaal mogelijk te krijgen. 

 

Nieuwe website 
De Schapendel heeft een vernieuwde website gekregen welke op detailniveau is aangepast. 

 

Klankbordgroep 
Nauwere samenwerking MR en klankbordgroep. 

Door de MR is een ouderavond georganiseerd, dit aansluitend op thema’s vanuit de 

klankbordgroep. Een interactieve avond voor ouders in september 2019 met als thema “voor 

je het weet zijn ze groot” 

 

Sophia Koersplan/Spreidingsplan? 
Sophiascholen in Noordwijk zijn pilot voor profilerende scholen. Gekeken wordt hoe 
eigenheid van school, ambitie en prioriteiten beter te etaleren. 
Profilering: “De Schapendel is een wereldschool”.  E.e.a. zoals ook al vermeld op de website; 
https://www.schapendel.nl/ 
 
Schoolvakanties 2019-2020 
Het vakantierooster voor 2019-2020 is besproken en akkoord bevonden.  

 
Formatie 2019-2020 
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 2 juli 2019 een positief advies gegeven. 
 

https://www.schapendel.nl/


 

 

Schoolplan 2019-2023 
Concept schoolplan is door de MR besproken. MR heeft verbeterpunten aangegeven, O.a. 

Visie en missie met uitwerking zijn iets aangepast. 

 
De indeling van ons schoolplan 2019-2023 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 stellen we jaarlijks een uitgewerkt jaarplan op. 
Inhoudsopgave: 

1 Inleiding 
2 Schoolbeschrijving 
3 Sterkte-zwakteanalyse 
4 Risico's 
5 De missie van de school 
6 Onze parels 
7 De grote doelen voor de komende vier jaar 
8 Onze visie op lesgeven 
9 Onze visie op identiteit 
10 Onderwijskundig beleid 
11 Personeelsbeleid 
12 Organisatiebeleid 
13 Financieel beleid 
14 Kwaliteitszorg 
15 Basiskwaliteit 
16 Onze eigen kwaliteitsaspecten 
17 Strategisch beleid 
18 Aandachtspunten 2019-2023 
19 Meerjarenplanning 2019-2020 
20 Meerjarenplanning 2020-2021 
21 Meerjarenplanning 2021-2022 
22 Meerjarenplanning 2022-2023 
23 Formulier "Instemming met schoolplan" 

 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
De Schapendel maakt onderdeel uit van de Sophia Scholen. Hierbij zijn 29 scholen 
aangesloten. Binnen de Sophia Scholen functioneert een zogenaamde Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR vergadert in de regel, 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 (leerkrachten van de Schapendel) zijn lid van de GMR 
In schooljaar 2018-2019 heeft de GMR veel aandacht geschonken aan het volgende;  
De communicatie welke door een gewijzigde samenstelling GMR (in werkgroepen) een 
ontwikkelpunt blijft met alle scholen. 
De Raad van Toezicht heeft een profielschets gemaakt voor vervangen van leden.  
In het begin van het nieuwe schooljaar (2019-2020) gaat men op zoek naar een 2-hoofdig 
bestuur.  
Hoofdbestuurder krijgt portefeuille onderwijs. Staf krijgt andere indeling. Alle leden krijgen 
eigen portefeuille. Streefdatum is 1/1/20. 
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