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Op 29 juni jl. heeft de MR haar laatste vergadering van dit schooljaar gehouden. In deze mede-
deling informeren wij u graag over de belangrijkste onderwerpen die aan het eind van het school-
jaar door de MR zijn behandeld. 
 
Verkiezingen 
Een drietal verkiezingen hebben de afgelopen periode onze aandacht gevraagd. Bij Plein 013 
(organisatie die regionaal begeleiding en ondersteuning van het onderwijs organiseert) moest 
een nieuwe Ondersteuningsplanraad gevormd worden. Iedere aangesloten school mocht kandi-
daten aandragen en vervolgens 1 stem uitbrengen. 
Ook voor de afvaardiging vanuit onze school naar de oudergeleding van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad van Xpect Primair ontstond aan het eind van het schooljaar een vacatu-
re. Hiervoor hebben we een kandidaat kunnen voordragen. 
En tenslotte was er aan het eind van het schooljaar in de oudergeleding van onze eigen MR een 
vacature. Ook hiervoor heeft zich een ouder aangemeld. Max Koijen heeft zich via de nieuwsbrief 
inmiddels aan u voorgesteld.  
Alle vertegenwoordigingen kunnen dus volgend jaar weer voltallig van start. Fijn dat we daarmee 
de belangen van ouders en personeel weer op een goede manier kunnen behartigen. 
 
Talentonderwijs 
Vanuit Xpect Primair is aan de aangesloten scholen gevraagd om het talentonderwijs binnen de 
MR tegen het licht te houden. In een tweetal overleggen hebben wij, mede ondersteund door de 
expert op dit gebied vanuit De Wegwijzer, een beeld gevormd van de wijze waarop talentonder-
wijs is ingericht. Voor het uitdagen van hoogbegaafden is het belangrijk dat zij gelijkgezinden 
kunnen ontmoeten en elkaar uitdagen. De Wegwijzer is met enkele scholen uit de wijk gestart om 
deze groep leerlingen (van de verschillende scholen) samen te brengen en het onderwijspro-
gramma daar op in te richten. De MR heeft aangegeven dat deze werkwijze prima past bij de 
onze visie: uitdagend onderwijs voor ieder kind. Het verder uitrollen van deze onderwijsvorm 
(groepjes scholen die in de wijk samenwerken) wordt door de MR ondersteund. 
 
Als voorbereiding op het nieuwe schooljaar 
Om het volgend schooljaar flitsend te kunnen starten moeten er veel zaken worden geregeld. 
Enkele van die zaken worden in de MR behandeld. We noemen de belangrijkste: 
 
Formatieplan 
Hoeveel groepen zijn er volgend jaar? Welke leerkracht past bij iedere groep? Welke aanvullen-
de taken worden door iedere leerkracht verder ingevuld? Dat is echt een puzzel. Het hele team is 
bij het opstellen van het formatieplan betrokken. Hierdoor heeft het plan ook de instemming ge-
kregen van de personeelsgeleding van de MR. 
 
Budgetten 
Samenhangend met het formatieplan is er ook invulling gegeven aan het Bestedingsplan Werk-
drukakkoord en het budget Nationaal Programma Onderwijs. Op basis hiervan is bijvoorbeeld 
een extra groep geformeerd (en dus kleinere klassen) en wordt de (T)huiskamer gerealiseerd. 
Alle budgetvoorstellen en onderbouwingen zijn door de MR behandeld. 
 
 



 

Onderwijstijd en vakantierooster 
Op de invulling van het vakantierooster kregen we (zowel de MR als de directeur) veel reacties 
van ouders. Met name het aantal studiemiddagen en het feit dat deze alleen op woensdagen 
waren ingepland, werd ter discussie gesteld. De directrice en de MR hebben daarop in overleg 
een kleine enquête uitgezet om de wensen van de ouders beter in beeld te krijgen. Doordat we 
een grote response kregen op de enquête en er bovendien een duidelijke voorkeur voor sprei-
ding van de studiedagen over de week naar voor kwam, is het vakantierooster aangepast. U hebt 
het nieuwe rooster en een toelichting van de uitgangspunten die daarbij zijn gehanteerd inmid-
dels ontvangen. We benadrukken nogmaals dat we vanuit de MR een balans zoeken waarbij de 
belangen van het team als van de ouders in evenwicht met elkaar zijn. 
 
Schoolgids 
De Schoolgids en de bijbehorende bijlage zijn een belangrijk document waarin ouders worden 
geïnformeerd over allerlei praktische zaken die rondom de school geregeld moeten zijn. De MR 
heeft de geactualiseerde versie voor het schooljaar 2021-2022 kritisch doorgenomen. Onze op- 
en aanmerkingen zijn verwerkt. De oudergeleding van de MR heeft daarop haar instemming op 
het document verleend. 
 
 
 

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 
 

Ook het volgend schooljaar zullen wij u tweemaandelijks informeren over de werkzaamheden van 
de MR. 
 
Voor nu wensen wij u een fijne, rustgevende of juist actieve zomervakantie toe. 
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