
 
 

 

Jaarverslag 2018 – Medezeggenschapsraad 
 
 
 

Voorwoord 
 

Beste lezer, 
 

Voor u ligt het jaarverslag van 2018 van de medezeggenschapsraad (MR) van de Wijnberg Onderwijsexpertise 
SO-VSO. In dit jaarverslag beschrijven we in hoofdlijnen waar we ons het afgelopen schooljaar mee bezig 
hebben gehouden. 
 
Medezeggen bij de Wijnberg is er voor en namens jullie! We hebben jou als medewerker, leerling en 
ouder/verzorger nodig om jouw belangen te kunnen behartigen. We proberen steeds beter de verbinding met de 
achterban te zoeken. Dit doen we door zaken met jou te delen via nieuwsbrieven, de website, maar ook 
persoonlijk. We merken dat dit gewaardeerd wordt, maar we willen de verbinding nog intensiever maken. Dit is 
dan ook ons streven voor in 2019!  
 
Zijn er zaken die je kenbaar wilt maken of heb je vragen over alles wat met school te maken heeft, neem dan 
contact op met één van de MR leden. Of stuur een mail naar h.melis@dewijnberg.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Hanneke Melis 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 

 

Zo kun je ons bereiken: 
 

MR de Wijnberg 
Postbus 242 

5900 AE  VENLO 
 

077-3217650 
h.melis@dewijnberg.nl 

 
Bezoek onze website 
www.dewijnberg.nl 



 
 

 

 
De MR, dat zijn wij! 
 

 
Hanneke Melis 
Personeelslid 
Voorzitter 
 

 
Manon Peters 
Personeelslid 
Secretaris/penningmeester 
 

 
Jules Martens 
Personeelslid 
 

 
Esther van de Hombergh 
Personeelslid 
 
 
Ouderlid  
4 vacatures 

 Vergaderingen 
In 2018 hebben er 6 vergaderingen plaatsgevonden. Over 
verschillende actuele onderwerpen is met het bevoegd gezag 
van gedachten gewisseld, gediscussieerd en 
overeenstemming bereikt. 
 
Agenda’s en verslagen zijn net als de vergaderingen 
openbaar. De agenda’s en notulen worden via 
www.dewijnberg.nl en intranet gedeeld met 
ouder(s)/verzorger(s), collega’s en andere geïnteresseerden. 
De afgelopen periode zijn er geen toehoorders geweest. 
 
De vergaderdata voor de komende periode zijn: 
Woensdag 20 februari 2019 
Woensdag 3 april 2019 
Woensdag 19 juni 2019 
 
De planning van de vergaderdata wordt afgestemd op de 
beleidscyclus, waarbij we tevens rekening houden met de 
jaarplanning 2019-2020. 
 
Schoolbestuur 
De samenwerking tijdens de vergaderingen met het bevoegd 
gezag verliep prettig. Dit kwam doordat steeds een MT lid bij 
de vergaderingen aanwezig was. Zo kon een en ander 
verhelderd worden en kon er goed afgestemd worden. 
Hierdoor kwamen we op verschillende punten snel tot 
overeenstemming. 
 
Herbenoeming MR leden 
In september liep de zittingstermijn van drie leden van de MR 
af. Deze drie leden stelden zich tevens herkiesbaar.  
Er heeft zich niemand verkiesbaar gesteld. Dit betekende dat 
de drie leden waarvan de zittingstermijn in september afliep, 
herkiesbaar waren en dus MR lid zijn gebleven. 
 
WMS congres  
Op woensdag 7 november 2018 zijn 3 MR-leden naar het 
jaarlijkse WMS congres geweest in Ede. Dit jaar was het 
thema: Contact met de achterban! Het congres is 
bestemd voor leden van de (G)MR's, besturen en 
schoolleiders in het PO en VO. We trapten de dag plenair af 
met een interview met  Arie Slob, minister voor Basis- en 
Voortgezet Onderwijs. Daarna waren er drie rondes met 
wokshops. Deze waren erg boeiend en sloten goed aan bij 
onze ontwikkeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dewijnberg.nl/


 
 

 

Jaarplanning MR  
We hebben onze eigen jaarplanning opgesteld. Deze helpt 
ons om zaken tijdig en proactief voor te bereiden. Deze is 
gedeeld met MT. Op deze manier weten zij wanneer wij over 
bepaalde onderwerpen vergaderen en wanneer wij bepaalde 
relevante documenten nodig hebben. Ook voor 2019 zullen 
we dit weer doen. 

 
Ouderbetrokkenheid 
Om beter aan te kunnen sluiten bij de doorstroom van 
leerlingen en ouders kunnen ouders ook per onderwerp 
aansluiten bij een MR vergadering. Zo kunnen we gebruik 
maken van de expertise die ouders in huis hebben. Op deze 
manier willen we een hoge ouderbetrokkenheid creëren.  
 
Adviezen en instemmingen 
Als MR hebben we onder andere meegedacht over en 
ingestemd met de volgende onderwerpen: 
- Aanstelling directeur 
- Formatieplan 2018-2019 
- Vakantierooster/studiedagen 2018-2019 
- Schoolgids 2018-2019 
- MR statuten en reglement 
- Huishoudelijk reglement 
- Interne bezwarencommissie 
- Sollicitatiegesprekken 
- Begroting 
- Schoolplan 2019-2022 
- Jaarplan 2019 
- Functiebeschrijvingen MT 
- Kadernotitie arbeidstoeleiding 
 
Jaarplan 2019 
Enkele onderwerpen die op het jaarplan 2019 staan: 
- Jaarverslag 2019 
- Meerjarenbegroting 
- Formatieplan 2019-2020 
- Schoolgids 2019-2020 
- Urenonderbouwing en motivatie 2019-2020 
     (vakantierooster 2019-2020) 
- Schoolplan 
- Jaarplanning MR 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Onze visie hebben we opnieuw bekeken en aangepast: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot willen wij graag iedereen met wie wij de afgelopen periode 
hebben samengewerkt hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Medezeggenschapsraad 
 
 
 

 

 

Visie MR onderwijsexpertise Wijnberg (V)SO 
 
De MR vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de leerlingen, ouders en 
medewerkers van de Wijnberg. Betrouwbaarheid, verbinding maken en een 
transparante communicatie zijn daarbij sleutelbegrippen. 
 
Bovenstaande visie is tot stand gekomen op basis van de volgende kernwaarden: 
 
Onze MR: 
 

 let op de kwaliteit van alle ontwikkelingsdomeinen van de onderwijsexpertise; 

 gaat uit van een open en transparante wijze van communiceren met 
management, medewerkers, ouders, leerlingen en partners; 

 komt zijn afspraken na; 

 is kundig en staat open voor scholing; 

 is proactief en wil inspraak; 

 maakt verbinding met de achterban; 

 werkt in goed overleg samen met de directie/MT. 
 


