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Ook dit schooljaar heeft de MR van basisschool de Peppel weer een aantal bijeenkomsten gehad. De 

leden van de MR zijn:  

PM: Kim Peters en Laura Tabak 

Oudergeleding:  Mary Bisschop en Annella Groeneveld   

Namens directie: Cisca van der Pluijm 

 

We hebben per vergadering een verslag gemaakt. Deze worden na goedkeuring op de website 

geplaatst. Hierbij zijn diverse actuele onderwerpen en andere zaken waarbij advies of instemming 

van de MR gewenst is besproken.  

Een gedeelte van het schooljaar hebben we te maken gehad met beperkingen door het coronavirus. 

Mede hierdoor hebben de MR vergaderingen regelmatig via Teams plaatsgevonden. Ook heeft het 

bespreken van de corona maatregelen een vaste plek gehad tijdens de bijeenkomsten. Op de Peppel 

is dit goed verlopen. Toen de maatregelen rondom het coronavirus landelijk zijn opgeheven, hebben 

ook wij dit punt voor dit schooljaar van de agenda gehaald.  

 

Tijdens elke vergadering bespraken we het functioneren van de OV en de activiteiten van de 

leerlingenraad van de school. Ook kwamen er onderwerpen vanuit de GMR voorbij.  

Dit schooljaar hebben we het huishoudelijk regelement MR en het MR regelement doorgenomen en 

bekeken of er aanpassingen nodig zijn. We hebben enkele aanpassingen gedaan en beide 

documenten opnieuw goedgekeurd.  

Financieel verslag en begroting: Beide zijn in lijn met voorgaande jaren, begroting  met tekort wordt 

ingevuld door de stichting en extra’s. De tekorten worden de komende jaren groter. We hebben ook 

gesproken over de extra gelden die binnen gaan komen na aanleiding van de coronaperiode. We 

hebben de inhoud van het NPO plan doorgenomen.  

De sfeer in de school is dit schooljaar constant gebleven. Sinds vorig schooljaar werken we 

schoolbreed met de SEL methode KWINK. Ook hebben we het respectprotocol weer onder de 

aandacht gebracht.  

Op 1 juni van dit schooljaar is de nieuwe bestuurder van stichting Uniek begonnen. Haar naam is 

Pepien Timmermans. De oude bestuurder is met pensioen gegaan. Wel zal hij nog een tijdje 

aanblijven om Pepien te helpen met het opstarten van haar taak als bestuurder.  

We zijn dit schooljaar met een nieuwe rekenmethode gestart. De teamleden hebben een traject 

gevolgd om deze methode goed te implementeren op de Peppel. De MR heeft over de voortgang 

gesproken tijdens enkele vergaderingen.  

De MR heeft dit schooljaar als speerpunt: werken aan openheid en transparantie. Wij kunnen 

vaststellen dat we een fijne open sfeer ervaren tijdens de vergaderingen. Vanuit de directie worden 

we tijdig en transparant geïnformeerd.  

Volgend schooljaar verandert de samenstelling van de MR niet. Ook voor de GMR blijven Mary en 

Kim vertegenwoordigers vanuit de MR.  

 

Laura Tabak  
Kim Peters 


