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De maatregelen rondom het Corona-virus bepalen helaas nog steeds voor een deel de wijze 
waarop er in het basisonderwijs les kan en mag worden gegeven. Dat geldt dus ook voor onze 
school. De MR laat zich daarom goed informeren over de steeds veranderende regelgeving. Op 
iedere vergadering komt dit onderwerp dan ook terug op de agenda. We denken mee, om alle 
regels zo goed mogelijk toe te passen, waardoor er zo weinig mogelijk hinder en nadelige gevol-
gen voor de leerlingen, leerkrachten en ouders zijn. Belangrijk daarbij is ook de wijze waarop de 
school informatie verstrekt aan de ouders. Waar nodig kijken we kritisch naar de ouderbrieven. Is 
de inhoud wel compleet? Is het voor iedereen wel begrijpelijk? Is er niet te veel informatie of juist 
niet genoeg? 
 
In deze mededeling van de medezeggenschapsraad informeren wij u graag over de belangrijkste 
onderwerpen die in de overleggen van december en januari nog meer aan de orde zijn geweest. 
 
Communicatie en oudertevredenheid 
Zoals in de vorige MR-mededeling al aangegeven, heeft de MR nagedacht over de vormgeving 
van de oudertevredenheidspeiling. Deze peiling wordt door de school tweejaarlijks uitgezet onder 
alle ouders. We hebben geadviseerd om de standaardvragenlijst op diverse onderdelen meer 
specifiek te maken voor onze school. De omvang van de vragenlijst is aanzienlijk beperkter in 
vergelijking met de lijst van twee jaar geleden. Een grote respons (liefst meer dan 75% van alle 
ouders) vinden we belangrijker dan een heel uitgebreide lijst waar veel minder ouders de tijd voor 
willen nemen om hem in te vullen. 
 

 

WARM AANBEVOLEN 
Rond 7 februari zult u een bericht in uw mailbox ontvangen met een verzoek 

om een beknopte vragenlijst in te vullen en terug te sturen. In deze lijst worden 
u een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op het reilen en zeilen van 

onze school. Door middel van deze vragenlijst probeert de school inzicht te 
krijgen in de onderwerpen waarop misschien nog verbetering is te behalen. Als 
er op een bepaald onderwerp door relatief veel ouders minder goede rapport-
cijfers worden gegeven, is dat juist iets waar aan gewerkt kan worden. Ook 

voor de MR is de vragenlijst belangrijk. Zo weten ook wij welke onderwerpen 
we de volgende vergadering op de agenda moeten zetten.  

HOE MEER OUDERS MEEDOEN, HOE BETER DE INFORMATIE WORDT 
 

U vult de lijst toch ook in …. 

 
Alvast hartelijk bedankt, 

Namens de Medezeggenschapsraad 
 



 

Contract schoonmaakorganisatie 
De instantie die momenteel zorgt voor de schoonmaak van het schoolgebouw kampt met perso-
neelsgebrek en moet daarom noodgedwongen haar werkzaamheden op onze school (en enkele 
andere scholen van Xpect Primair) beëindigen. Op verzoek van de directeur heeft de MR een 
pakket opgesteld van wensen en uitgangspunten die wat haar betreft aan het nieuwe contract 
gesteld moeten worden. Mede op basis van dit pakket van uitgangspunten is een marktvraag 
uitgezet om een nieuwe schoonmaakorganisatie te vinden. Er zijn meerdere partijen benaderd 
met de vraag om een offerte en plan van aanpak in te dienen. 
 
Begroting 
De MR heeft in de vergadering van december een positief advies uitgebracht op de begroting. De 
begroting is inmiddels ingediend bij het bestuur van Xpect Primair en goedgekeurd. Omdat er 
door het kabinet regelmatig ingrijpende wijzigingen in het onderwijsbeleid worden genomen, val-
len er inkomsten weg en komen er weer andere subsidiegelden vrij. Dat kan ook gevolgen heb-
ben voor de begroting van onze school. De MR heeft gevraagd om over deze ingrijpende veran-
deringen geïnformeerd te worden, zodat we de effecten daarvan kunnen beoordelen. 
 
Hier gaan we de komende vergaderingen nog mee aan de slag 
In de volgende MR-vergaderingen komen onder andere deze onderwerpen aan bod: 

 Arbo jaarplan; 

 Duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid; 

 Resultaten oudertevredenheidspeiling. 
 
 
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 april 2022 verwach-
ten. 
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