
 

Jaarverslag 2019-2020 
 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de  

Medezeggenschapsraad (MR) van  

basisschool Schepelweyen over de  

Periode 2019-2020. 

 

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    Hanneke van Monfort 

Mark van Drogen, SOS   Helma Kwakernaat, vice-voorzitter 

Ronald Hurkmans, secretaris  Lonneke Verspuij, SOS 

Gisela Vermeulen   Marianne Flohr 

Karen van Gerven, voorzitter 

 
Van Links naar rechts (achterste rij) Adrian, Gisela, Mark, Karen, Ronald.  
Hanneke, Marianne, Helma en Lonneke. Wilma staat niet op de foto. 
  



 

Verkiezingen – OMR/PMR geleding.  
Aan het einde van schooljaar 2020 zijn Ronald Hurkmans en Mark van Drogen afgetreden binnen de 
oudergeleding van de MR. Daniëlle Driessen (secretaris) zal in schooljaar 2020-2021 aantreden binnen de 
oudergeleding van de MR. Zij zal in dit schooljaar geen stemrecht hebben om hiermee de stemrechtverdeling 
(3/3) gelijk te houden. Na schooljaar 2020-2021 zal opnieuw bekeken worden welke MR leden vanuit de 
oudergeleding stemrecht houden/verkrijgen. Marianne Flohr gaat de personeelsgeleding van de MR met 
ingang van schooljaar 2020-2021 verlaten. Zij blijft wel aanwezig bij de Ouderraad(OR)-vergaderingen 
waardoor de korte lijnen tussen ouders van de OR en school gewaarborgd blijven. Karin Strijbos zal zitting 
nemen in de SOS commissie (Stichting Ouderbijdrage Schepelweyen), nu Mark van Drogen stopt als MR-lid en 
lid van de SOS commissie. Deze bestaat verder uit Lonneke Verspuij (MR) en Geoffrey van Gerven (OR). 
 
Waar hebben we ons onder meer mee bezig gehouden in het jaar 2019-2020: 
Schooljaar 2019-2020 was ook voor Schepelweyen een 
jaar dat werd gedomineerd door alle maatregelen en 
richtlijnen omtrent Corona. We hebben als MR extra 
(online) vergaderd om elkaar te ondersteunen bij 
vraagstukken en geïnformeerd te worden over de huidige 
stand van zaken.  
 
Verder hebben we met Wilma als nieuwe directeur alle 
zaken vanuit de jaarplanning doorgelopen.  
Wilma heeft bepaalde punten op de jaarplanning 
verduidelijkt. Sommige punten zijn samengevoegd en 
andere punten toegevoegd. In de eerste MR-vergadering 
van schooljaar 2020-2021 staat de jaarplanning op de 
agenda om deze definitief af te stemmen.  
 
Formatie 
Er is door het volledige team van Schepelweyen gekozen om de formatie voor komend schooljaar zo in te 
zetten dat er kleine groepen zijn. Dit betekent dat er geen formatie over is om extra in te zetten zoals 
afgelopen schooljaar het geval was. Wel kleinere klassen wat tot meer rust leidt in de klassen voor zowel 
leerlingen als leerkrachten.  
 
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, tips 
en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. U kunt een mail sturen naar: 
MRschepelweyen@gmail.com. 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 behartigen de belangen van iedereen zo goed 
mogelijk 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 
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