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De MR van De Wegwijzer is dit schooljaar al weer 3 keer bijeen geweest. We zijn het schooljaar 
meteen op volle sterkte gestart. Dat wil zeggen dat er 3 vertegenwoordigers uit de personeelsge-
leding en 3 vertegenwoordigers namens de ouders zitting hebben. We vergaderen ongeveer één 
keer per maand. Onze vergaderingen duren circa 2 uur, waarbij we het laatste deel van de ver-
gadering besteden aan de terugkoppeling van de MR met onze directeur. 
Tijdens het overleg behandelen we alle mogelijke beleidsaspecten die te maken hebben met het 
runnen van onze school. Dat gaat van de begroting tot de protocollen voor de Corona-
maatregelen en van het houden van de oudertevredenheidsenquête tot het mobiliteitsplan. We 
adviseren, denken mee en waar nodig laten we een kritische noot horen. Altijd met het gemeen-
schappelijk belang, om onze school nog beter en nog leuker te maken. 
In deze mededeling informeren wij u over de belangrijkste onderwerpen die we dit schooljaar, tot 
nu toe, besproken hebben. 
 
Algemeen 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er altijd een aantal zaken die geregeld moeten wor-
den. Zo hebben we Max Koijen als nieuw lid namens de ouders welkom geheten, hebben we de 
vergaderdata voor het komend jaar vastgelegd en hebben we het jaarverslag van het afgelopen 
schooljaar opgesteld. In dit verslag zijn de werkzaamheden van de MR van het afgelopen school-
jaar samengevat. Dit verslag kunt u op de website onder de tegel Samenwerking met ouders 
teruglezen. 
Daarnaast hebben we het Activiteitenplan voor het schooljaar 2021-2022 opgesteld. Hierin be-
schrijven we onze aanpak voor dit schooljaar met daarin onder ander de onderwerpen die we 
gedurende dit schooljaar willen behandelen. 
 
Corona-maatregelen bij de start van het nieuwe schooljaar 
Al voordat het schooljaar van start ging zijn we als MR betrokken bij het nieuwe protocol in ver-
band met de beheersing van het Corona-virus. In grote lijnen is op onze school de werkwijze van 
voor de zomervakantie voortgezet. Daardoor werd de start van het schooljaar (zeg maar de eer-
ste 2 weken) ook als vrij ‘normaal’ ervaren. 
 
Zoals u wellicht via de nieuwsberichten op TV hebt gehoord, zijn er door minister Slob (Onder-
wijs) extra middelen voor het onderwijs beschikbaar gesteld. Er is op onze school goed nage-
dacht over hoe die middelen op De Wegwijzer zo goed efficiënt mogelijk besteed kunnen worden. 
Dat is gedaan aan de hand van een zogenaamde opbrengstenanalyse. Daarmee kunnen de 
prestaties van onze leerlingen in beeld worden gebracht, zodat er ook heel gericht met het on-
derwijsprogramma op gestuurd kan worden. Daaruit zijn voorstellen geformuleerd die met de 
extra gelden worden gefinancierd. Het gaat daarbij zowel om fysieke maatregelen (het inrichten 
van de (T)huiskamer) als om personele middelen (onderwijsassistent in iedere bouw). De MR 
heeft een positief advies uitgebracht op het plan van aanpak voor de besteding van deze gele-
den. 
 
Communicatie en oudertevredenheid 
Als MR kijken we steeds kritisch naar de wijze waarop de communicatie tussen de school en de 
ouders en de school en de leerkrachten verloopt. Maar ook de wijze waarop we als MR onze 



 

achterban bereiken. Juist de betrokkenheid van ons allen (leerlingen, leerkrachten, ouders en 
directeur) maken de kwaliteit van het onderwijs op onze school compleet. 
Tweejaarlijks wordt op onze school een oudertevredenheidspeiling gehouden. We hebben als 
MR nagedacht over het soort enquête dat daarvoor het meest effectief is. We vinden het belang-
rijk dat zo’n enquête een zo hoog mogelijke response oplevert. Liever iets minder vragen en heel 
veel reacties dan een uitgebreide vragenlijst met maar weinig reacties. 
We gaan goed nadenken over de onderwerpen (en vragen) die in de vragenlijst opgenomen 
moeten worden. U kunt de vragenlijst binnenkort verwachten en we hopen dat u echt even de 
moeite neemt om hem in te vullen. Uw informatie is echt heel waardevol, vooral als iedereen de 
lijst ingevuld terugstuurt. 
 
Begroting 
Op 1 oktober van ieder schooljaar wordt er een leerlingentelling gehouden. Op de resultaten van 
deze telling worden veel inkomsten van de school gebaseerd. In november wordt daarmee de 
begroting opgesteld. In haar novembervergadering heeft de MR een toelichting gekregen op de 
conceptbegroting (2021 – 2024). Er verandert veel in de begroting ten opzichte van voorgaande 
jaren. Zo zijn er de tijdelijke subsidiegelden van minister Slob, maar is er nog steeds geen struc-
turele oplossing voor de degelijke financiering van het basisonderwijs. Dit geeft voor de komende 
2 jaar wel wat extra armslag, maar voor de periode daarna lijkt een duidelijk tekort op de begro-
ting te ontstaan. In Tilburg is door de veranderingen met betrekking tot passend onderwijs de 
financiering van het speciaal onderwijs aangepast. Omdat onze school een Parelklas heeft, werkt 
dit ook in onze begroting direct door. 
Al de effecten van deze aanpassingen zijn duidelijk herkenbaar in de begroting van De Wegwij-
zer. Het afgelopen jaar en ook voor de komende twee jaar is de begroting degelijk en op orde. 
Voor de jaren daarna dreigt een tekort te ontstaan. De door de directie verzorgde toelichting was 
transparant en helder. De MR kan zich dan ook vinden in de formulering die door de schooldirec-
tie in een begeleidend schrijven is opgesteld en waarin een toelichting is gegeven op het nega-
tieve begrotingssaldo dat in de komende jaren zal ontstaan bij voortzetting van de huidige finan-
ciering. Een meer solidaire financiering van het bijzonder onderwijs binnen Xpect Primair, maar 
eigenlijk de roep om een degelijkere financiering van het primair onderwijs in zijn algemeenheid 
wordt onderkend. 
De MR hoopt in haar vergadering van december een advisering over de definitieve begroting te 
kunnen uitbrengen. 
 

Tenslotte 
Hebt u vragen over het werk van de MR, wilt u een mening delen over een van de onderwerpen 
of wilt u misschien ergens nader over geïnformeerd worden, dan kan dat door een mail te sturen 
aan: wegwijzermr@gmail.com 
 

De volgende mededeling met informatie over het werk van de MR kunt u in februari 2022 ver-
wachten. 
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