
 

Help ons  (ook dit communiceren we graag met u) 

 
De oudergeleding van de MR heeft 
middelen ter beschikking gekregen die 
ingezet mogen worden om de 
ouderbetrokkenheid bij de school te 
vergroten. We hebben tot nu toe nog 
niet hét SUPER-idee gevonden. Helpt 
u ons daar alstublieft mee. U kunt vast 
wel iets bedenken hoe u als ouder nog 
beter bij de school betrokken zou 
willen worden. 

Laat het ons weten. 

Mededeling van de Medezeggenschapsraad 
 
Januari 2021 
 
Ondanks de Lockdown en in een periode waarin de meeste van onze kinderen niet zelf op school 
komen, maar waarin ze thuis lessen moeten volgen met ondersteuning van papa, mama of opa 
en oma, vergadert de MR iedere maand gewoon door. Al doen we het wel digitaal via Teams. 
Juist in deze tijd zijn we ons ervan bewust dat we als vertegenwoordigers van het voltallige 
personeel en namens alle ouders ons steentje bij kunnen dragen om, samen met de 
schoolleiding, ervoor te zorgen dat onze school zo goed mogelijk onderwijs blijft verzorgen aan 
alle leerlingen. Als MR kijken we over de schouders van de directeur mee over hoe alles nu zo 
goed mogelijk georganiseerd kan worden en hoe dat steeds vraagt om aanpassing aan de 
nieuwste spelregels van het kabinet. We geven advies, kijken kritisch naar hoe het aangepakt 
wordt en helpen waar mogelijk in de communicatie naar bijvoorbeeld de ouders.  
 
Enkele belangrijke onderwerpen uit onze overleggen van november en januari lichten we in deze 
mededeling graag even toe. 
 
Begroting 
De novembervergadering van de MR staat traditioneel in het teken van de begroting. We hebben 
ons in dit overleg via een heldere presentatie laten informeren over de uitgangspunten die voor 
de begroting zijn gehanteerd en de daarbij behorende bedragen. We hebben kritisch gekeken 
naar financiële risico’s zoals het aantal leerlingen (we zijn blij met een lichte groei van het 
leerlingenaantal, dit levert extra middelen op) en zijn daarover met elkaar en de directeur in 
discussie gegaan. 
We hebben een positief advies uitgebracht op de opgestelde begroting. We zijn van mening dat 
de begroting transparant is opgesteld op basis van realistische uitgangspunten. 
 
Communicatie 
Als MR volgen we nauwkeurig de manier waarop de school communiceert met de ouders, vooral 
ook in een tijd waarin veel zaken omtrent het verzorgen van onderwijs anders geregeld moeten 
worden. In het bijzonder zijn we in de afgelopen periode betrokken geweest bij het vernieuwen 
van de website. We hebben aan de hand van een conceptversie zowel de inhoud als ook de 
werking van de website kunnen toetsen. Onze reacties zijn inmiddels verwerkt. 
 

Tenslotte 
Hebt u vragen of wilt u iets 
kwijt aan de MR dan kan 
dat via: 
wegwijzermr@gmail.com 
 
 
De volgende MR-
mededeling kunt u in maart 
van ons verwachten. 

Thema-avonden zoals 
over omgaan met 
sociale media of . . . . 

 

Cursus Teams- 
videobellen voor 
ouders 

Ontmoetingsruimte 
in de school 
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