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Met deze eerste mededeling willen wij u in het kort informeren over de werkzaamheden van
de Medezeggenschapsraad (MR). Met name over zaken waar we recent aan gewerkt
hebben en onderwerpen die we momenteel in behandeling hebben.
We gaan u vanaf nu één keer per twee maanden via een mededeling over onze
werkzaamheden informeren.
Dit hebben we gedaan
Een van de meest in het oog springende onderwerpen waar we de afgelopen tijd veel
aandacht aan hebben besteed is de werkdruk in het onderwijs, ook op onze school. We
hebben als MR een vinger aan de pols als het gaat om de werkdruk in relatie tot de
kwaliteit van het onderwijs. We krijgen daarin inzicht door bijvoorbeeld de risicoinventarisatie en evaluatie die jaarlijks wordt uitgevoerd. Alle medewerkers van het team
van de Wegwijzer leveren hieraan een bijdrage. We hebben kritisch gekeken naar met
name het actieplan dat is opgesteld om de meest urgente knelpunten aan te pakken. We
volgen de resultaten van deze acties de komende tijd op de voet en zullen wanneer nodig
de directie en het bestuur verder aansporen of adviseren.
In het kader van de werkdruk zijn we begin dit jaar ook intensief met elkaar en met de
directie in gesprek gegaan omtrent de lerarenstaking.
Vast punt op onze agenda is rond de jaarwisseling ook de begroting van de school. Niet
alleen de begroting inhoudelijk (de cijfertjes), maar ook het begrotingsproces hebben we in
een drietal vergaderingen uitgebreid besproken. In de laatste vergadering van 2019 hebben
we een positief advies uit kunnen brengen op de ingediende begroting. De begroting is
transparant (helder en begrijpelijk) en de financiële risico’s (bijvoorbeeld door het te
verwachten leerlingenaantal in de komende 5 jaar) zijn in beeld gebracht.
Hier zijn we mee bezig
Momenteel zijn we met een drietal onderwerpen aan de slag:
• Hoe gaan we om met de maatregelen die genomen worden in verband met het
corona-virus?;
• Het vernieuwen van de reglementen van de MR en de GMR (Gezamenlijke MR van
alle scholen aangesloten bij de Stichting Xpect Primair);
• Oudertevredenheidsonderzoek.
We lichten de punten kort toe.
Maatregelen in verband met Corona-virus:
De directie heeft rigoureuze maatregelen moeten nemen in verband met de corona-crisis.
Dit zijn enerzijds ingrijpende maatregelen waar de MR altijd in betrokken moet worden,
maar ook anderzijds maatregelen die wettelijk gezien opgelegd worden en per direct of
binnen zeer korte termijn doorgevoerd moeten worden. In deze specifieke omstandigheden
is er intensief contact tussen de directie en de voorzitter van de MR. De MR is in deze
situatie volgend, maar kan tot op heden volledig instemmen met de wijze waarop

benodigde maatregelen worden getroffen. De laatste stand van zaken is in het MR overleg
van 31 maart jl. besproken.
Actualisatie reglementen:
In de reglementen en statuten van MR en GMR worden de spelregels voor het inrichten en
functioneren van de medezeggenschap geregeld. Taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van zowel de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen als
van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn hierin vastgelegd.
Toegegeven, dit zijn best taaie stukken met een hoog juridisch gehalte. Toch hebben we er
serieus naar gekeken en nagedacht over wat het voor onze school betekent. Daarom
hebben we ook bij enkele punten zoals de inrichting van de verkiezingen, het protocol om
vanuit de school een afvaardiging naar de GMR te sturen en de samenhang tussen de
verschillende reglementen, vragen en opmerkingen geformuleerd. Deze zijn voorgelegd
aan het Presidium van de GMR en het Bestuursbureau van de Stichting Xpect Primair
Tilburg.
Oudertevredenheidsonderzoek:
De resultaten van het begin dit jaar uitgevoerde oudertevredenheidsonderzoek zijn
verwerkt in een rapportage. Deze rapportage is in het laatste MR-overleg voor het eerst op
de agenda gezet. Er zijn in totaal 92 ouders die de enquête hebben ingevuld en
teruggezonden. Dat aantal vinden we als MR aan de lage kant. Hetgeen meteen te linken
valt aan een ontevredenheid die in het onderzoek naar voren komt. Namelijk een te
gebrekkige communicatie van de MR naar de achterban. Daar hebben we dus duidelijk nog
een verbeteringsslag te maken.
Hoewel we de resultaten nog niet diepgaand hebben geanalyseerd, kunnen we wel stellen
dat de resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek een aantal concrete
aanknopingspunten opleveren waar de MR mee aan de slag kan. Zonder volledig te zijn
noemen we er hier enkele:
• Het aantal studiedagen en studiemiddagen;
• Communicatie, zichtbaarheid en betrokkenheid;
• Duurzaamheid en veiligheid in en rondom de school;
• Gebruik van de school-APP.
Tenslotte
De komende tijd komen deze onderwerpen stuk voor stuk op onze agenda.
We gaan u periodiek ( één keer per twee maanden) via een MR-mededeling informeren
over de voortgang en resultaten omtrent deze vraagstukken.
Maar we nodigen u ook van harte uit om, -wanneer u een suggestie hebt of een bijdrage
wilt leveren aan één van deze onderwerpen , -of een ander thema waarvan u vindt dat dit
bij de medezeggenschapsraad onder de aandacht moet worden gebracht, het aan ons
kenbaar te maken.
De makkelijkste manier om dit te doen is via onze e-mail: wegwijzermr@gmail.com

