
 
 

Jaarverslag 2016-2017        augustus 2017 
Medezeggenschapsraad Basisschool Schepelweyen te Dommelen 

Inleiding 

Hierbij presenteren we het MR-jaarverslag voor het schooljaar 2016-2017. Naast 
het feit dat het jaarverslag wettelijk verplicht is, is het een goede manier om de 
belanghebbende partijen (primair de ouders en het team, maar ook ouderraad, 
directie, bestuur en GMR) te laten weten wat de MR doet. Daarnaast is het voor de 
MR zelf ook goed om terug te kijken op het afgelopen schooljaar en te zien wat we 
hebben bereikt. Het helpt om doelstellingen helder te krijgen voor de toekomst. 

Rol en werkwijze MR 

De MR is een bij wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen 
schoolorgaan om de belangen van zowel ouders als teamleden te 
vertegenwoordigen richting het bestuur. De directie wordt hierbij beschouwd als 
de dagelijkse vertegenwoordiger van het bestuur op school. Onze MR bestaat uit 
een teamgeleding en een oudergeleding van ieder vijf leden. De MR moet en mag 
zich gevraagd en ongevraagd met allerlei zaken bezighouden die de school 
aangaan. Afhankelijk van de belangen die ermee gemoeid zijn en de reikwijdte, 
wordt de MR over een aantal zaken verplicht ofwel om een advies dan wel om 
instemming gevraagd. De MR mag ook ongevraagd advies geven over zaken die de 
school aangaan. Als MR stellen wij ons constructief en positief-kritisch op richting 
directie en bestuur en gaan onder geen beding op hun stoel zitten. Bestuur en 
directie zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Omdat de 
verantwoordelijkheid en dus de zeggenschap van de school steeds groter wordt 
door de terugtredende overheid, wordt ook de medezeggenschap steeds 
belangrijker maar ook complexer. 

Samenstelling MR 

Oudergeleding en taken  

Adrian Kouwenberg, secretaris 

Gisela Vermeulen 

Laila Visser, voorzitter 

Mark van Drogen, SOS 

Ronald Hurkmans  



 
 

 

Personeelsgeleding en taken 

Germa Wils  
Hanneke van Montfort  
Helma Kwakernaat, vice-voorzitter  
Lonneke Verspuij, SOS 
Marianne Flohr  

Vergaderingen 

De MR werkt op een ‘open’ wijze. Er wordt iedere zes á acht schoolweken 
vergaderd. De vergaderdata van de MR worden op de website van de MR vermeld 
en de agenda wordt vooraf geplaatst. De verslagen van de vergaderingen kunnen 
worden opgevraagd bij de MR door een e-mail te sturen naar 
mrschepelweyen@skozok.nl. Ouders en teamleden hebben het recht om de 
vergaderingen van de MR bij te wonen. De enige uitzondering in de openheid van 
ons functioneren is als er gesproken wordt over personen; dit gebeurt natuurlijk 
vertrouwelijk. 

De vergaderingen vinden altijd plaats op school, zodat de drempel om de 
vergaderingen bij te wonen zo laag mogelijk is; dit past in ons streven naar 
openheid. Er is dit schooljaar zeven keer vergaderd.  

Naast het adviseren over plannen en besluiten van directie en schoolbestuur, 
komen we ook zelf met voorstellen om zaken te verbeteren en het schoolleven van 
de kinderen te verrijken. 

Belangrijkste behandelde onderwerpen 

We zijn begonnen met de info-avond middels verschillende workshops. Hier is 
positief op gereageerd en de MR heeft voor gesteld om dit volgend jaar weer te 
doen. En dan mogelijke onderwerpen als de nieuwe rekenmethodes, 
schoolontwikkeling,  leerlingenzorg e.a. 

Dit jaar is er een jubileum-werkgroep in het leven geroepen in het kader van het 40 
jarig bestaan van basisschool de Schepelweijen. Deze jubileumgroep heeft de MR 
meegenomen in de ontwikkelingen. Naast het meenemen hebben we ook 
meegedacht over een mogelijke invulling van deze feestelijke dag.   



 
 

 

Tussen de TSO en basisschool zijn afspraken gemaakt omtrent eten en drinken. We 
merkten dat er steeds meer van afgeweken werd, de kinderen kregen snoep en 
koek mee en hier was onder de ouders onduidelijkheid over. In het verleden is ook 
afgesproken dat er geen ‘pakjes’ drinken zijn toegestaan. In het afgelopen jaar, 
vooral in het begin van het schooljaar, is dit er weer ingeslopen en hebben we als 
MR bij de directie aan de bel getrokken. Er is een gesprek geweest tussen 
basisschool en TSO en is het beleid weer duidelijk: 
School geeft aan: in de pauze fruit en water. 
TSO geeft aan: geen snoep, wel koek. 
Het blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen, school, TSO en ouders 
aan het beleid van zowel school als TSO te houden. 

Er zijn twee MR leden, van de ouder geleding naar een cursus gegaan over ‘wat’ 
mag een medezeggenschapsraad en ‘hoe’ functioneert deze het beste. Hieruit 
kwam naar voren dat we al op de goede weg zitten en dat we meer op de agenda 
mogen zetten, bv pesten of andere onderwerpen. 

Wat aansluit bij ons doel van dit jaar; meer betrokken worden op de werkvloer. We 
hebben een inventarisatie gedaan van onderwerpen en zijn tot de conclusie 
gekomen dat we 3 x per jaar een thema inroosteren om inzicht te krijgen. Dit jaar 
hebben we al een aantal punten besproken zoals Slimplan, het 
schoolontwikkelingsplan, we hebben een inkijk gehad in de CITO en worden we 
mee genomen in de inhoud van de studiedagen. Er werd gebruik gemaakt van 
verschillende werkvormen. Wat ook weer inzicht geeft in de manier van werken. 
Daarnaast hebben we ook nog uitleg gekregen over de ambulante begeleiding van 
Triade.  

Dit jaar is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de ouders en 
kinderen. Na de uitslag besproken te hebben binnen de MR hebben we 
afgesproken dat we komend jaar het thema ‘de sociale-emotionele ontwikkeling’ 
en de methode Zien verder bespreken binnen de MR. 

Ook hebben we als MR aangeven dat er aandacht mag zijn voor meer of andere 
vormen van ouderbetrokkenheid. We hebben ideeën en wensen uitgewisseld. Bv. 
een open school/ uur waarin ouders mee mogen kijken tijdens het lesgeven. Het 
team neemt het onderwerp ouderbetrokkenheid serieus en gaat hier mee aan de 
slag. Dit wordt binnen de MR volgend jaar vervolgd. 



 
 

Verder hebben we dit jaar ook besproken hoe de school als spil-functie in de buurt 
kan fungeren. Dit onderwerp hebben we net aangekaart en gaat volgend jaar 
verder. We gaan als MR mee denken in mogelijkheden voor de school, nu er een 
aantal lokalen leeg staan kunnen die ook verhuurd worden voor activiteiten buiten 
school. Doel hiervan is om de school een spil-functie binnen de wijk te laten krijgen. 

Dit jaar zijn de groepen 3 en 6 door elkaar gehusseld. Hierin is er vanuit school wat 
tekort  geschoten in de communicatie. Als MR willen we dat dit voor de komende 
jaren beter verloopt en zullen daarom komend jaar hier een protocol op maken.  

Er is een commissie samengesteld met daarin ouders en de directeur, die zich 
buigen over het schoolplein en de directe schoolomgeving. Doel hiervan is om in 
2018 een eerste zichtbare stap te zetten in de aanpak van het nieuwe schoolplein. 

Verder behandelen/bespreken we elk jaar de volgende punten: 

De formatie van het afgelopen jaar komt op een totaal van FTE: 16,53   

Verdeeld over: 
OP   = onderwijzend personeel 23 x. 
OOP  = onderwijs ondersteunend (onderwijsassistent) 3 x 
   
Niet meegerekend in bovenstaande FTE: (full time equivalent) 
Directie = directeur 1x 
KO  = kwaliteitsondersteuner 1x 
OA  = onderwijsassistent 1x 
OOP  = administratief 1x, interieurverzorgster 2x en conciërge 1x 

De begroting van de school voor het kalenderjaar 2016 is door SKOzok  en met de 
directie besproken. Er zijn vanuit de MR geen bezwaren geuit op deze begroting. 
De MR heeft hier geen recht tot goedkeuring maar mag wel kritische 
kanttekeningen plaatsen. 

Naast de begroting van de school wordt jaarlijks ook de begroting van de 
Ouderbijdrage besproken binnen de MR. In tegenstelling tot de begroting van de 
school moet de MR de begroting van de ouderbijdrage wel goedkeuren. De 
begroting staat elk jaar op de agenda van de MR. (Het uitgangspunt van de MR is 
om te streven naar een lage ouderbijdrage.) 



 
 

De school resultaten komen ook elk jaar terug op de agenda. Dit jaar hadden we 
een hele nette score en zaten bij de Eindscores boven het landelijk gemiddelde. De 
midden en eindtoetsen in de groepen 1 t/m 7 scoorden naar verwachting.  

Het School Ontwikkelings Plan. Dit jaar is naar voren gekomen dat Slim Plan door 
zowel leerkrachten als leerlingen als positief wordt ervaren. Er gaat steeds meer 
groepsdoorbrekend gewerkt worden. Ook wordt er komend jaar meer gewerkt aan 
de sociaal emotionele ontwikkeling, wat wij als MR gaan volgen. Daarbij hoort ook 
het aanbod voor meer begaafde kinderen. Dit zal volgend jaar ook een gevolg 
krijgen. En als laatste gaat school aan de slag met het pedagogische en didactische 
partnerschap waarbij de MR dan denkt aan de ouderbetrokkenheid die hierdoor 
kan worden versterkt. 

De schoolgids en de kalender is ook dit jaar weer doorgenomen, wat aangepast. 
Vooral het stuk over zorg is vernieuwd en de schoolgids is helemaal up-to-date 
gemaakt. Afgelopen jaar hebben we geconstateerd dat het vakantierooster van de 
basisscholen en de middelbaren scholen in Valkenswaard niet synchroon lopen. 
Hierover gaat de directie in gesprek met het middelbaar onderwijs. 

Samenwerking 

Ouders 

De contacten tussen ouders en MR beperken zich voornamelijk tot de contacten in 
de privésfeer van de oudergeleding en de professionele contacten als teamlid van 
de personeelsgeleding.  

Ouders die lid zijn van de oudergeleding van de MR voelen zich betrokken bij 
school en/of zijn vaak niet in staat om veel overdag op school te komen, (om mee 
te doen aan de diverse activiteiten, maar willen toch hun steentje bijdragen als 
betrokken ouder). Ouders die lid zijn van de Ouderraad brengen overdag vaak meer 
tijd op school door en zijn daardoor veel nauwer betrokken bij de dagelijkse gang 
van zaken. Zij zijn een bekend gezicht voor andere ouders. 

Daarom heeft de MR contact met ouders van de Ouderraad. Dit betekent dat 
afgevaardigden van de Ouderraad de vergaderingen van de MR bijwonen en dit 
gebeurt ook andersom. Op deze manier kunnen beide raden kennis uitwisselen 
zodat onderwerpen op de juiste tafel besproken worden. 

 



 
 

Team 

De contacten met het team verlopen via de personeelsgeleding van de MR. De 
teamleden kennen de leden van de personeelsgeleding en weten dat ze hen 
kunnen aanspreken als er zaken spelen die in de MR besproken moeten worden. 

Ouderraad 

De samenwerking met de OR is open en prettig. Elkaars vergaderingen worden 
bezocht om de onderlinge communicatie te waarborgen. 

Directie Schepelweyen 

Dit jaar hebben we voor het eerste jaar samen gewerkt met Hein Lepelaars als 
directeur. De contacten met de directeur zijn erg constructief. De relatie is open en 
wederkerig. En er is altijd bereidheid over en weer om met elkaar in gesprek te 
gaan en naar elkaar te luisteren. Hoewel de directie van Schepelweyen geen lid is 
van de MR, vindt de MR het erg prettig dat Hein aanwezig wil zijn bij de 
vergaderingen en toelichting kan geven. 

GMR (gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad SKOzoK). 

Een doelstelling van vorige schooljaren was: verbeteren samenwerking MR en 
GMR. Door als toehoorder bij de GMR aanwezig te zijn verbetert het contact met 
GMR. Daarom is besloten de rol als toehoorder ook voor dit schooljaar te benutten 
waardoor we beter weten wat er op SKOzok niveau speelt. Vanuit de MR is dit jaar 
besloten dat er een vast lid naar alle GMR bijeenkomsten gaat en afhankelijk van 
de agenda punten wordt besloten of er nog iemand mee gaat. Helma Kwakernaat 
zal dit voor haar rekening nemen. 

Begroting MR 

Dit jaar heeft de MR een begroting ingediend bij de directie die is goedgekeurd. 

Doelstellingen en realisatie 2016-2017. 

 De MR had zich de volgende punten tot doel gesteld voor het afgelopen 
schooljaar: 

Meer betrokken worden bij de werkvloer. 



 
 

We hebben dit jaar goed gewerkt aan ons doel. We hebben meer inzicht gekregen 
in wat er op de werkvloer gebeurd, daarnaast zijn we goed mee genomen in allerlei 
onderwerpen die zich op de werkvloer afspeelden. Om dit te blijven behouden, 
willen we vanaf nu elk jaar 2/3 x per jaar een thema bespreken. 

Ook dit jaar hebben we fijn samen gewerkt, als MR. En stellen we volgend jaar als 
doel; meer in beeld krijgen hoe school werkt aan de sociaal emotionele 
ontwikkeling en willen we mee denken hoe dit nog kan verbeteren. Ook nemen we 
hierin een kijkje in ZIEN, de methode die school op dit moment hiervoor gebruikt.  

Bedankt voor de interesse. 

Met warme groet, 

Laila Visser  

Namens de MR Schepelweyen. 

 


