
 

 
Nieuwsbrief MR nr. 7 / Maart 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers, 
 
Hierbij ontvangen jullie onze nieuwsbrief, waarmee we jullie informeren over zaken die aan 
de orde zijn gekomen in de afgelopen periode. In deze nieuwsbrief komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 

 Geleding MR 

 Oudergeleding MR 

 Introductie Sjoerd Wijnhoven 

 Besproken onderwerpen 

       WMS congres 

 Onderwerpen die de komende periode aan bod komen 

 Agenda en notulen vergaderingen 

 Contact 
 
Geleding MR  
 

    
Hanneke Melis 
Voorzitter 
(personeel) 

Jules Martens 
Lid (personeel) 

Esther van de 
Hombergh 
Secretaris/ 
Penningmeester 
(personeel) 

Sjoerd Wijnhoven 
Lid (personeel) 

 

                  
Hans Dick Terhenne    Tanja Swaghofen 
Lid (ouder)             Lid (ouder) 
 
De rollen zijn als volgt verdeeld: 

 strategisch beleid: Jules en Hanneke - schoolplan / jaarplan / taakbeleid / ARBO / 
personeelsbeleid 

 financieel (meerjaren)beleid: Hans Dick 

 onderwijscultuur: Hanneke en Esther 

 onderwijskwaliteit: Esther en Jules 

 toekomstige ontwikkelingen die van invloed zijn op het onderwijsaanbod: Sjoerd 
 
Oudergeleding MR 
 
Sinds september neemt er weer een nieuwe ouder deel aan de MR. Hier zijn we erg blij mee. 
Momenteel zijn er nog 2 vacatures binnen de MR voor de oudergelding. Wil je onze MR 
komen versterken? Neem dan contact op met Hanneke Melis, h.melis@dewijnberg.nl. 
 
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. De te bespreken onderwerpen staan vermeld in de agenda, die in te zien is via onze 
website. 
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Lijkt het je leuk om met ons mee te denken en bij bepaalde zaken ook mee te beslissen? 
Neem dan contact op met de leraar van je zoon/dochter of via h.melis@dewijnberg.nl.  
 
Introductie Sjoerd Wijnhoven (personeelslid)  
Hallo allemaal, 
 
Ik ben Sjoerd Wijnhoven en sinds 2013 werkzaam op de Wijnberg. Naast mijn taak als leraar 
van VSO Roermond ben ik beleidsmedewerker voor alle locaties van de Wijnberg. Graag wil 
ik als personeelslid een bijdrage leveren binnen de MR en met een kritische blik kijken naar 
voorstellen vanuit het Management Team.  
 
Voor vragen weten jullie mij te vinden! 
 
Besproken onderwerpen 
De afgelopen periode hebben we onder andere ingestemd met of meegedacht over: 
gesprekkencyclus / meerjarenformatieplan / risicomanagement / vervangersbeleid. 
 
WMS congres 
In november 2019 hebben 4 MR-leden het jaarlijkse WMS congres in Ede bijgewoond. Dit 
jaar was het thema: “Meer verantwoordelijkheden, meer samenwerking”. 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 oud-politicus/acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond, Boris 
van der Ham. Daarna waren er drie rondes met workshops. Een interessante en boeiende 
dag! 
 
Onderwerpen die de komende periode aan bod komen 
Met onder andere de volgende onderwerpen zullen we ons het komende half jaar bezig 
houden:  

 werkverdelingsplan  

 Jaarverslag 2019 

 RI&E 

 Jaarrekening 

 Schoolgids 2020-2021 

 Schoolplan 2021-2024 

 Vakantierooster 2020-2021 
 
Agenda en notulen vergaderingen 
Alle agenda’s en notulen zijn beschikbaar via www.dewijnberg.nl of via intranet (personeel).  
 
Heb je interesse om een vergadering bij te wonen? Dit is mogelijk bij het openbare gedeelte 
van de vergadering. De koffie/thee staat voor je klaar. 
 
We vergaderen op de volgende data van 17.00-19.00 uur:  

 10-03-2020 (17.30-19.30 uur) 

 13-05-2020 

 24-06-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
Medezeggen bij de Wijnberg is er voor en namens jou! We hebben jou nodig om jouw 
belangen te kunnen behartigen. Zijn er zaken die je kenbaar wilt maken bij de MR 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. 
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