
   
 

 

 
 
Mededeling van de Medezeggenschapsraad 
 

December 2022 
 
In deze mededeling brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste onderwerpen die in de MR-
vergaderingen van november en december zijn besproken. Wij informeren u over de wijze 
waarop de medenzeggenschapsraad namens ouders en verzorgers en namens het personeel 
een vinger aan te pols houdt bij alle beleidsmatige aspecten die er op onze school spelen. 
 
Begroting 
Traditioneel behandelt de MR in de novembervergadering de begroting. De begrotingscijfers op 
hoofdlijnen en de bijbehorende onderleggers zijn aan de MR gepresenteerd. Zowel voor het lo-
pende schooljaar als de meerjarenbegroting voor de komende 4 jaar. Het opstellen van een slui-
tende begroting is complex. Enerzijds zijn er door het licht teruglopende aantal leerlingen (minder 
instroom in verband met corona) minder middelen beschikbaar. Anderzijds worden ook be-
staande financiële middelen door met name de gemeente Tilburg anders ingezet. Hierdoor moe-
ten afwegingen gemaakt worden over de inzet van de beschikbare middelen. De MR is van me-
ning dat deze overwegingen op onze school zeer zorgvuldig gemaakt worden en heeft daarom 
ook een positief advies utgebracht op de gepresenteerde begroting. 
De MR zal het financiële beleid blijven volgen en de begroting komt dan ook later terug op de 
agenda. 
 
Schoolveiligheidsplan 
Alle aspecten die te maken hebben met veiligheid zijn beschreven in het Schoolveiligheidsplan. 
Het gaat daarbij om de sociale veiligheid (voelen onze leerlingen zich veilig en hoe meten we 
dat?, is er een veilige werkomgeving voor alle leerkrachten?) en de fysieke veiligheid (ontrui-
mingsplan bij calamiteiten). Het bestaande Schoolveiligheidsplan is volledig geactualiseerd naar 
de huide situatie op onze school. De MR heeft het plan zorgvuldig doorgenomen en waar nodig 
aanvullingen voorgesteld. Het plan is weer volledig up-to-date en heeft de instemming van de MR 
gekregen. U kunt het plan binnenkort vinden op de website van de school. 

 
Jeugdeducatiefonds 
Niet alleen de school moet in de begrtoting de eindjes aan elkaar zien te knopen, ook voor ou-
ders en verzorgers kan het soms moeilijk zijn om financieel rond te komen. De MR heeft daarom 
nogmaals de mogelijkheden van het Jeugdeducatiefonds onder de aandacht gebracht. In de flyer 
kunt u lezen welke mogelijkheden er wellicht ook voor u zijn. 
 
Samenstelling oudergeleding MR 
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van de MR-leden uit de oudergeleding heeft 
de MR een oproep gedaan voor het aanmelden van kandidaten die namens de ouders zitting 
zouden willen nemen in de MR. Hierop zijn geen reacties ontvangen, zodat de MR in de huidige 
samenstelling zal blijven funtioneren. 

 
De leden van de MR wensen iedereen een fijne kerstperiode en een gelulkkig Nieuwjaar. 
 
 
De volgende mededeling met informatie over het werk van de MR kunt u in februari 2023 verwachten. 
 


