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De MR heeft dit jaar een roerig jaar achter de rug. Ga er maar aan staan: verhuizen als school, 

aanpassing van schooltijden, afscheid van Martijn Brouwer als voorzitter en de zoektocht naar 

nieuwe leden. 

De MR heeft als doel om het schoolbestuur van advies te voorzien over allerhande thema’s die met 

het onderwijs en de organisatie ervan te maken hebben. Voor sommige onderwerpen beperkt de 

zeggenschap zich tot advies, op andere thema’s heeft de MR ook instemmingsrecht.  

De MR heeft elk jaar een aantal vaste items die in de vergaderingen besproken worden. Denk aan het 

schooljaarplan, de schoolgids, vakantieroosters, formatieplan etc. Over deze thema’s is binnen de 

MR gesproken, en uiteindelijk de goedkeuring gekomen op de documenten die dit jaar naar de 

ouders zijn verspreid.  

Een thema wat niet vaak met de MR gedeeld wordt is het aanpassen van de schooltijden. De MR 

heeft geadviseerd om het voorstel voor de wijziging van de schooltijden aan de ouders voor te 

leggen. Via het Schanskorfnieuws en de mail is gevraagd om input op het voorstel. Uiteindelijk heeft 

de feedback er mede voor gezorgd dat het schoolbestuur een besluit kon nemen om de schooltijden 

aan te passen. Met een waardevolle toevoeging: ook de ouders zijn in deze besluitvorming 

betrokken. De meerderheid van de ouders steunden het voorstel. 

De meest recente vergaderingen is er gesproken over ondersteunende digitale leermiddelen. Er is 

veel leuke (vaak gratis) software waarmee ook binnen het onderwijs gewerkt kan worden. Een 

voorbeeld wat tijdens de vergadering is ingebracht is Kahoot! De MR-leden vanuit de 

docentengeleding waren hier erg enthousiast over. Inmiddels zijn de eerste Kahoot!’s al gedaan in de 

school! 

Dit jaar heeft Martijn Brouwer zijn rol als voorzitter van de MR neergelegd. Hij heeft niet alleen zijn 

termijn van 3 jaar uitgediend, maar er bovendien nog een jaar aan vastgeplakt toen bleek dat er geen 

opvolging was. Martijn bedankt! 

Het komend jaar wil de MR zich blijven inspannen om op een constructieve manier mee te denken in 

de besluitvorming rondom het onderwijs. Lijkt het u leuk om hieraan een bijdrage te leveren? We 

zoeken een ouder die zich hiervoor in wil zetten! Wat verwachten we van u? 4x/5x meedenken 

tijdens de vergaderingen en de bereidheid om de ingekomen stukken vooraf te bestuderen. Wat 

brengt het u? De kans om mee te denken in belangrijke onderwerpen voor de organisatie van het 

onderwijs op onze school. Voor informatie bel of mail even: 06-23126256 of 

emilvanhoffen@hotmail.com  

Op naar een nieuw schooljaar in ons nieuwe gebouw! 

Namens de MR, 

Emil van Hoffen. 

Voorzitter MR 
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