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Bezetting 

Namens de ouders zaten in de MR: Edwin Schuilenklopper, Manuela Guerra, Mariska van Valkengoed 
en Marloes Berndt die in oktober is opgevolgd door Heidy Rodijk. 
Namens het personeel: Marianne van der Plank (voorzitter), Marieke Boesveld (secretaris) die 
halverwege het jaar is uitgevallen en intern is vervangen door Carla van Unnik. Verder is Lydia 
Menkveld in verband met zwangerschapsverlof vervangen door Mili Beltran Vigo. 
Edwin als ouder en Marieke als personeelslid hebben aangegeven hun termijn niet te willen 

verlengen. Lydia heeft haar baan opgezegd. Vanuit het personeel zijn deze plekken voor komend jaar 

opgevuld. Naar een ouder van het SO wordt nog gezocht.  

Wat is er allemaal besproken en besloten? 

Naast het vaststellen van de reglementen en statuten van de MR zijn de volgende zaken zijn dit jaar 

aan de orde geweest:  

• OR-jaarrekening en -begroting 

• De invulling van de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). Dit is extra geld dat 

beschikbaar is gesteld om de nadelige gevolgen van de coronacrisis in het onderwijs zoveel 

mogelijk tegen te gaan. 

• Het professioneel statuut: hierin staat hoe de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 

onderlinge verhoudingen van het personeel liggen. 

• De nieuwe inschaling van de onderwijsassistenten 

• Het schoolplan en het jaarplan. Het schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 

jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs beschrijft. 

• De begroting en het beleid dat daar onder ligt 

• Het taakbeleid 

• Het vakantierooster 

• De schoolgidsen 

• Werkverdelingsplan: hierin staat hoe alle werkzaamheden binnen een school worden verdeeld 

over de beschikbare uren van het personeel. 

• Het dashboard waarin allerlei gegevens verzameld worden en een waardevol document is van 

waaruit keuzes gemaakt kunnen worden, en tenslotte in het voorjaar de formatie.  

Verder namen namens de MR steeds een ouder en een personeelslid deel aan de 

sollicitatiegesprekken.  

Namens de MR 

Carla van Unnik, 
Tijdelijk secretaris MR 
 


