
  
 

 

 

Jaarverslag 2021-2022 
 

 

Samenstelling M.R. tijdens dit schooljaar: 

 

Oudergeleding:    Gerco Kouwenberg  

     Jason Bhagwandas  

     Mechteld van Benthem  

     Monica Cuppes 

 

 

Personeelsgeleding:   Manon Peters 

     Hannie Duighuisen 

     Cora Verhoeven (voorzitter) 

     Kim Peters 

 

Notulist:    Roulerend  

 

In de G.M.R. vond vertegenwoordiging plaats in de persoon van Cora Verhoeven. 

 

De MR. vergaderde 10 keer: 7 september, 1 november, 22 november, 14 december (begrotingsoverleg), 

21 december, 1 februari, 29 maart, 13 april, 11 mei en 22 juni. 

 

 

De M.R. werd op zijn verzoek dan wel dat van de directie geïnformeerd en geadviseerd door de 

directeur Carina Coenen.  

 

Tijdens de eerste vergadering van het jaar werd kennis gemaakt met de nieuwe MR-leden (Hanny en 

Kim). Tijdens een informeel etentje werd er afscheid genomen van Marieke en Mieke. Tijdens de eerste 

vergaderingen van het schooljaar 2021-2022 werd het voorzitterschap ingevuld door Cora Verhoeven, 

vanwege een periode van afwezigheid is deze rol gedurende het jaar overgenomen door Gerco 

Kouwenberg. Dit zal worden doorgezet in het schooljaar 2022-2023 

 

 

De MR. hield zich m.n. bezig met de inhoudelijke discussie, advisering dan wel instemming in de  

volgende zaken: 

 

• Het onderwijs op afstand 

• Jaarverslag en jaarplan school 

• Jaarverslag MR. 2020-2021 

• De formatie 22-23 

• De begroting en het financieel perspectief voor de komende jaren 

• De inzet van NPO middelen 

• School specifieke criteria mobiliteit 

• Groepssamenstelling 22-23 

- Goed communiceren naar ouders i.v.m. argument anders dan leerlingenaantallen 

• Vacatures 

• De invulling van vacatures in beide geledingen 

• Het vaststellen van een afsluitend etentje. 

 

 



Met betrekking tot de bovenstaande thema’s kwamen er een aantal onderwerpen als rode draad 

terug. Hierbij ging het met name om: 

 

• De begroting en financiële positie van de Paulusschool, hoe staan we er als school voor, welke 

keuzes maken we hierin en hoe zorgen we ervoor dat we over een aantal jaren nog een 

gezonde financiële situatie hebben 

• Ouderparticipatie: Vanuit de leraren maar ook vanuit de Ouderraad en vanuit de oudergeleding 

van de MR wordt opgemerkt dat het steeds lastiger om ouders enthousiast te maken voor de 

inzet bij schoolactiviteiten. In een aantal vergaderingen is hierover gesproken en is er gekeken 

naar mogelijke oplossingen om dit te verbeteren 

• De positionering van de Paulusschool. In een aantal vergaderingen is gesproken over hoe wij ons 

als Paulusschool zien en wat we willen uitstralen. Tijdens een aparte vergadering is een analyse 

gemaakt van de sterken en de zwakten en kansen en bedreigingen. De veranderende 

demografische ontwikkelingen in de omliggende wijken heeft tot gevolg dat ook de populatie 

kinderen binnen de Paulusschool veranderd. Een terugkerend thema hoe wij als school hier het 

beste mee om kunnen gaan. 

 

Tijdens een van de laatste vergaderingen heeft Jason aangegeven te willen stoppen met zijn 

werkzaamheden voor de MR. Na zijn mededeling is gelijk de procedure opgestart om nieuwe ouders te 

werven. Dit heeft geleid tot 2 nieuwe aanmeldingen van ouders die zullen starten in het schooljaar 2022-

2023. 1 van deze ouders zal de plek innemen van Mechteld die ook heeft aangegeven te willen 

stoppen. 

 

 

23 september 2022 

Gerco Kouwenberg, Voorzitter MR Paulusschool 

 

 


