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Leden MR 

De samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR) was in schooljaar 2015 - 2016 als volgt: 

Personeelsgeleding Locatie 

Margret van den Berg De Leilinde 

Ellen Menheere De Knotwilg 

Pieta Mos De Knotwilg 

Yvon Reitzema De Leilinde 

Hester Rook De Knotwilg 

 

Oudergeleding Locatie 

Marieke Brouwer De Leilinde 

Miranda Fok (secretaris) De Leilinde 

Margreet van der Leeden De Leilinde 

Jacco de Rave (voorzitter) De Knotwilg 

Vanessa Timmer De Knotwilg 

Melanie Verboon (secretaris) De Knotwilg 

Sonja Verschuren De Knotwilg 

 

Miranda en Jacco hebben afscheid genomen. Marieke, Margreet, Vanessa en Sonja zijn toegetreden 

tot de MR. Omdat er verder geen animo was, hoefden er geen verkiezingen te worden gehouden. 

Vergaderingen 

De MR heeft dit schooljaar zes keer vergaderd. Het was niet nodig om extra vergaderingen in te 

lassen. Bij de meerderheid van de vergaderingen was Vic Michielse namens de directie aanwezig. Hij 

heeft de MR geïnformeerd over nieuws met betrekking tot de scholen en waar nodig advies gegeven.  

Tijdens de vergaderingen is er een aantal onderwerpen dat vast op de agenda staat. Verder is er 

ruimte om onderwerpen in te brengen. MR-leden maakten van deze mogelijkheid regelmatig 

gebruik. Wij hebben geen verzoeken van ouders ontvangen om bepaalde onderwerpen te 

behandelen. 

Veiligheid schoolpleinen 

De organisatie SOAB heeft in september 2015 de actie uitgevoerd om de veiligheid om de 

schoolpleinen te bevorderen. De Gemeente Papendrecht heeft de kosten hiervoor volledig 

gesubsidieerd.  

Vooral Locatie De Knotwilg heeft te maken met veiligheidsproblemen. We merken, dat er voor en na 

schooltijden vaak sprake is van gevaarlijke situaties, vooral bij slecht weer. Regelmatig had Vic 

contact met de wijkagent om de situatie te bespreken. De wijkagent heeft verschillende keren bij 

school gekeken. 
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Omdat de Prins Florisschool met dezelfde veiligheidsproblemen kampt, heeft Vic contact opgenomen 

om tot samenwerking te komen. Dit is nog niet verwezenlijkt.  

GMR 

Alle basisscholen van van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht (OPOP) hebben een 

MR, waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn. Op bovenschools niveau functioneert de 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden 

vertegenwoordigd zijn. Pieta en Melanie zijn lid namens onze MR.  

Zij hebben de MR geïnformeerd over onderwerpen die tijdens de vergaderingen van de GMR 

besproken werden, zoals o.a. ICT, schooltijden, personeelsbeleid.  

Verbouwing locatie De Knotwilg 

Vic heeft de MR op de hoogte gehouden van de status van de verbouwing. Deze is goed verlopen. Hij 

was erg te spreken over de samenwerking met de aannemers. Alles is in goed overleg gegaan. 

Natuurlijk gaat een verbouwing niet zonder overlast, maar de kinderen hebben hier geen hinder van 

ondervonden. Het was goed geregeld. 1 juli 2016 was de oplevering.  

Formatie 

Vic heeft aan ons uitgelegd hoe de formatie tot stand is gekomen: zodra bekend is hoe de groepen er 

het volgende schooljaar uit komen te zien, mogen de leerkrachten aangeven aan welke groep zij 

graag les willen geven. Dit jaar heeft dit geen problemen gegeven. Vic heeft de formatie met de MR 

besproken. De personeelsgeleding vond dat proces van de formatie goed is verlopen. Speciale 

aandacht is uitgegaan naar de ouders van wie de kleuters verdeeld werden over twee klassen. Dit 

heeft niet tot grote problemen geleid. 

Tot slot 

Niet alles wat we besproken hebben in de MR-vergaderingen, konden we meteen oppakken. Denk 

aan schoolwebsite, social media, omgaan met school apps, etc. In het volgende schooljaar willen we 

hier aandacht aan besteden en met een betere planning en bewaking van de actiepunten 

slagvaardiger worden. 

Wist u dat de vergaderingen van de MR openbaar zijn? Als u deze een keer wilt bezoeken, bent u van 

harte welkom. Ook als u vragen heeft of een onderwerp voor agenda heeft, horen wij het graag. 

 

Met vriendelijke groet namens de MR, 

Marieke Brouwer en Vanessa Timmer 

 


