
M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D  

Via deze brief willen wij ons als leden van de Medezeggenschapsraad (MR) aan 

jullie voorstellen. In de MR zijn de ouders en het personeel van Mijnschool 

vertegenwoordigd. De leerlingen worden bij de MR betrokken door een overleg dat 

twee keer per schooljaar plaatsvindt tussen leden van de MR en de leerlingenraad. 

De directie van Mijnschool is betrokken bij de vergaderingen van de MR. We vergaderen 

gemiddeld zes keer per schooljaar. Onderwerpen die op de agenda staan zijn onder 

andere: het jaarplan, beleidszaken, gebouw en voorzieningen, personeel en bemensing, 

financiën, contact en communicatie.  

De MR is beschikbaar voor alle ouders, personeel en leerlingen voor opmerkingen, vragen, 

klachten en complimenten. U mag er van uitgaan dat uw inbreng serieus meegenomen zal 

worden in de MR vergaderingen.  

De oudergeleding 
 

Mijn naam is Manuela de Muijnck, moeder van Bente (1e klas) en werkzaam als 

Forensisch Medewerker bij de Politie. Ik wil mij graag inzetten om namens de 

ouders in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de school 

met als doel de kwaliteit van ons onderwijs te optimaliseren en we er samen 

voor zorgen dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar school gaan en 

de kinderen zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Kernwaarden voor 

mij zijn betrokkenheid, integriteit en verbinding.  

                           Manuela is tevens lid van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit 

                             is de medezeggenschapsraad waarin de scholen van stichting Educare stichting  

                             breed met elkaar overleggen.  

Mijn naam is Stephan Scholman vader van Aimee (3e klas). Ik ben getrouwd 

met Helga en in het dagelijks leven werk ik in de bouw als timmerman. Dit is 

het eerste jaar dat ik lid ben van de medezeggenschapsraad. Ik heb mij 

hiervoor aangemeld, omdat ik het belangrijk vind om samen te kunnen 

denken en sparren over de ontwikkelingen van Mijnschool. Zeker na de 

afgelopen jaren waarin corona behoorlijk veel invloed heeft gehad. 

 

Hallo allemaal, ik ben Gerjan Franken, vader van Gertjan Franken (2e klas). 

Naast Gertjan heb ik nog een andere zoon, Willem en een lieve dochter 

Jasmijn. Naast mijn werk vind ik fietsen wandelen en hardlopen leuk. Ik ben 

werkzaam bij de gemeente Barneveld en heb het daar erg naar mijn zin. Ik 

vind het fijn om als lid van de MR een steentje bij te mogen dragen binnen de 

school. Ik ga er voor!!! Groetjes en wellicht dat we elkaar een keer zien.  

 

We zijn nog op zoek naar een ouder die de oudergeleding van de MR wil aanvullen. Is dit iets 

voor u? Laat het ons weten via: mr@mijnschool.nu.   

mailto:mr@mijnschool.nu


De personeelsgeleding 
 

Ik ben Romy Willems, 22 jaar jong en sinds drie jaar werkzaam binnen 

Mijnschool. Ik werk met onwijs veel plezier met onze doelgroep en ben sinds 

vorig jaar actief bezig met het (door)ontwikkelen van de PRO+ route binnen 

de school (dit is een voortraject op het ROC). Sinds 2020 ben ik lid van de MR 

binnen de school, ook dit vind ik een uitdagende en waardevolle taak. Dit 

schooljaar mag ik de voorzitter van de MR zijn. Voor vragen, ideeën of 

opmerkingen rondom het schoolbeleid hoop ik dat jullie ons als MR altijd 

weten te vinden!  

Mijn naam is Dominique van der Meulen, ben 42 jaar, getrouwd en moeder 

van een heerlijke puberzoon en puberdochter. Al heel wat jaren wonen wij in 

Harderwijk. Lange tijd en met heel veel plezier heb ik gewerkt op sbao De 

Springplank, als juf en ook als teamleider. Sinds 3 jaar ben ik werkzaam op 

Mijnschool, als docent van de Entree- opleiding en stagecoach. Ook hier 

geniet ik met volle teugen van. Als MR-lid zet ik mij graag in voor onze 

leerlingen, voor kwaliteit en heldere communicatie, tussen collega’s onderling, 

tussen collega’s en leerlingen en heel belangrijk: tussen ouders en de school. 

Je kunt mij altijd even aanschieten met een vraag of een opmerking! Sámen is 

een groot goed. 

Dominique van der Meulen is tevens lid van de GMR, waarin zij vanuit het personeel 

van Mijnschool onze school vertegenwoordigt.  

Mijn naam is Hetty Jansma ik ben 49 jaar en woon samen met mijn 2 

studerende dochters (20, 17) in het mooie en altijd rustige Nunspeet. Na mijn 

opleiding Bedrijfscommunicatie ben ik eerst werkzaam geweest in het 

bedrijfsleven, maar heb al vrij snel de overstap naar het onderwijs gemaakt, 

waar ik inmiddels alweer 20 jaar werk. Na 17 jaar in het speciaal onderwijs 

cluster 4, ben ik ruim 3 jaar geleden begonnen op MijnSchool. Met veel plezier 

mag ik mijn werkdagen vullen als AVO-docent en mentor 1e jaar schakelklas, 

NT2-docent en coördinator leerontwikkeling (IB). Hoewel mijn werk een groot 

deel van mijn tijd in beslag neemt, ben ik daarnaast is mijn vrije uren ook graag 

op pad in de natuur en zing ik 2x per week in een Pop- en Rockkoor in 

Harderwijk. Verder mag ik graag tijd maken voor een stedentrip of spannend 

boek en is koken een favoriete bezigheid. Ik heb vanuit mijn vorige werkplek 

wel enige MR-ervaring en hoop deze kennis ook in te kunnen zetten voor het 

onderwijs en de beleidsvorming binnen MijnSchool en daarmee uiteindelijk 

voor onze fantastische leerlingen. 

Mijn naam is Marlies Willemsen, 32 jaar, getrouwd en twee prachtige kinderen 

rijk. Inmiddels ben ik negen jaar werkzaam op Mijnschool, voornamelijk als 

mentor, stagebegeleider en ook als kwaliteitsmedewerker. Ik vind het belangrijk 

dat wij onze leerlingen goed onderwijs bieden. Hiernaast vind ik een prettige 

werksfeer en goede communicatie erg belangrijk, zowel met collega’s als met 

leerlingen en ouders. Sinds 2021 mag ik namens het personeel deelnemen aan 

de MR en heb ik de nederige taak van het notuleren op mij genomen (dat 

houdt me wel even bezig, maar voorkomt niet dat ik tijdens de vergaderingen 

alsnog voldoende van me laat horen). 



  

Contact           MR@mijnschool.nu 

                               0341 417 419 

   

 

 

 

Meepraten, adviseren en instemmen, dat is wat de MR doet over het beleid van de 

school. De MR behartigt de belangen van school, ouders en leerlingen. De MR 

bevordert openheid en onderling overleg in de school. Tevens bevordert de MR 

gelijke behandeling, doen zij verslag van de werkzaamheden en overlegt met 

andere geledingen op school zoals de directie. Voor meer informatie: 

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/het-werk-van-de-

mr/rol-van-de-medezeggenschapsraad/ 

https://mijnschool.nu/mijn-mr/ 
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