
Jaarverslag Medezeggenschapsraad  

Basisschool Schepelweyen 2017-2018 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de  
Medezeggenschapsraad (MR) van  
basisschool Schepelweyen over de  
Periode 2017-2018. 
 
In het jaarverslag schrijven we in hoofdlijnen 
waar we ons afgelopen jaar mee bezig hebben 
gehouden. 
 
 
Samenstelling MR 
De MR is onderverdeeld in een  
Oudergeleding en een Personeelsgeleding,  
die ieder hun achterban vertegenwoordigen.   
Sommigen hebben een extra taak. 
 
Oudergeleding:     Personeelsgeleding: 

Adrian Kouwenberg, secretaris   Germa Wils 

Gisela Vermeulen    Hanneke van Monfort 

Laila Visser, voorzitter    Helma Kwakernaat, vice-voorzitter 

Mark van Drogen, SOS    Lonneke Verspuij, SOS 

Ronald Hurkmans     Marianne Flohr 

Dit jaar neemt Germa van ons afscheid, ze gaat met pensioen. Voor volgend jaar heeft de MR ingestemd met een 
geleding van 5 ouders en 4 personeelsleden, waarbij er de ruimte is dat er altijd een personeelslid mag aansluiten.  

 

 
Van Links naar rechts: Gisela, Hanneke, Laila, Marianne, Ronald, Helma en Mark.  Adrian en Lonneke staan niet op de foto. 

 
Verkiezingen  
Dit jaar waren Germa Wils en Hanneke van Monfort aftredend voor het schooljaar 2018-2019. 
Hanneke heeft zich verkiesbaar gesteld en doet de komende 4 jaar weer mee, en Germa stopt aan het einde van dit 
schooljaar. 

 
 
 



 
 

Waar hebben we ons onder meer mee bezig 
gehouden in het jaar 2017-2018: 
 
Inzicht krijgen in hoe school werkt aan sociaal 
emotionele ontwikkeling 
School maakt gebruik van Zien als 
signaleringsinstrument. Hierbij worden 7 dimensies 
gevolgd: welbevinden (leefklimaat in de klas) en 
betrokkenheid (leerklimaat in de klas), sociaal 
initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, 
impulsbeheersing en inlevingsvermogen. 
De waardenkaarten zijn hierbij ook besproken, deze 
geven inzicht in het aantal leerlingen en 
tevredenheid van leerlingen en leerkrachten. 
 
Protocol groeps-(her)verdeling 
Als MR vinden we het belangrijk dat hier duidelijk 
over wordt gecommuniceerd naar ouders en 
kinderen. Er is een stappenplan gemaakt waarin staat 
hoe school hierin handelt zowel naar ouders als naar 
de kinderen. 
 
Inkijk in school via een Markt 
Om de ouderbetrokkenheid te vergroten was er dit 
jaar een markt op school. Ook de MR had een kraam. 
Helaas was de opkomst laag. Belangrijk is om te gaan 
kijken waar de interesse van de ouders wel ligt en/of 
hoe we ouders kunnen motiveren te komen.  
 
Ouderbetrokkenheid 
De MR vindt dat er meer  aandacht mag zijn voor 
meer of andere vormen van ouderbetrokkenheid. 
Volgend jaar komt dit terug binnen het team, en de 
MR gaat het volgen. 

 
 
 
 
Tot slot 
 
We hebben ons afgelopen jaar volop ingezet voor onze school. Het komende jaar verwachten we met net zoveel 
inzet en enthousiasme zaken op te pakken die ons worden voorgelegd. 
 
Iedere ouder kan en mag zijn/haar mening en/of ideeën kenbaar maken binnen bij de MR. Heeft u vragen, 
problemen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt u in de schoolgids, maar ook op 
www.schepelweyen.nl. Natuurlijk kunt u ons ook aanspreken in en om de school. Wij verwachten de belangen van 
iedereen zo goed mogelijk te blijven behartigen zodat Schepelweyen een kwalitatief goede basisschool blijft met een 
veilig en uitdagend leer- en werkklimaat! 
 
Graag willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 
MR basisschool Schepelweyen 

Meeweten, meedenken en meedoen 

Twee ouders hebben vorig jaar een MR cursus 

gevolgd. We zijn goed bezig als MR! 

We gaan een verfijning aanbrengen, dat wil 

zegge dat we meer mee gaan doen. Dat 

betekent zelf onderwerpen aandragen en 

meedenken in wat er anders, meer of beter 

kan. 

De oudergeleding brengt hierbij in dat ze 

graag wat meer Engels gegeven zien worden. 

Ze gaan dit goed voorbereiden en volgend 

jaar wordt dit besproken binnen de MR. 


