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Sinds de vorige Mededeling (Januari 2022) heeft de MR weer twee keer vergaderd. Na een lange 
periode van ‘digitaal vergaderen’ via TEAMS, hebben we op 22 maart voor het eerst weer fysiek 
op school vergaderd. En hoewel Corona nog niet verdwenen is, staat het niet meer bovenaan op 
onze agenda. Waar we in de MR wél over gesproken hebben, daarover informeren wij u graag in 
deze mededeling. 
 
Oudertevredenheidspeiling 
Tweejaarlijks wordt er op onze school een oudertevredenheidspeiling gehouden. Daarin vraagt 
de school aan de ouders om hun mening te geven over een aantal beleidsthema's. Met deze in-
formatie krijgt de school een beeld van de zaken waarover de meeste ouders over het algemeen 
tevreden zijn én over zaken die misschien nog verbeterd kunnen worden en die dus extra aan-
dacht moeten krijgen. Ook voor de MR geeft de uitslag van de peiling waardevolle informatie over 
onderwerpen waarop wij ons moeten richten. 
Ondanks dat er veel aandacht besteed is aan de opzet van de enquête, was de respons aan de 
lage kant. Circa 40% van de gezinnen hebben gereageerd. Het eindcijfer dat de ouders aan de 
school hebben gegeven is een 8, een goede score dus. Wat erg fijn is, is dat ouders op verschil-
lende onderwerpen de moeite hebben genomen om een toelichting te geven op hun scores. Dat 
levert heel nuttige input voor het actieplan met verbeterpunten.  
De MR wil graag iedereen hartelijke bedanken die de peiling heeft ingevuld en teruggestuurd. We 
gaan natuurlijk een vinger aan de pols houden op de uitvoering van de verbeterpunten. 
Als u misschien naar aanleiding van de peiling of anderszins nog vragen, opmerkingen of sug-
gesties heeft over het algemeen functioneren van de school, dan mag u dat altijd kenbaar maken 
aan de MR, dáár zitten we voor! 
 
(T-)huiskamer 

Aan het eind van het vorig schooljaar heeft de MR enthousiast ingestemd met het plan (en de fi-
nanciering) voor het opzetten van de zogenoemde (T-)huiskamer. Nu deze (T-)huiskamer ruim 
een half jaar functioneert, had de MR de wens om te evalueren of de (T-)huiskamer ook werkelijk 
functioneert zoals dat de bedoeling was. We hebben daarom een leerkracht uitgenodigd om ons 
te informeren over de gang van zaken. We hebben als MR een duidelijk beeld gekregen van de 
dagelijkse gang van zaken in de (T-)huiskamer. We hebben geconcludeerd dat de (T-)huiskamer 
een echt volwaardig onderdeel van onze school is: professioneel, met alle bijbehorende leermid-
delen en goed geordende processen. Door de inzet van gespecialiseerde leerkrachten geeft de 
(T-)huiskamer een duidelijke meerwaarde aan de school waarvan al zo'n 35 leerlingen nuttig ge-
bruik hebben gemaakt. 
 
Schooltijden 
De MR hecht veel waarde aan de uitkomst van de enquête over de schooltijden die eind vorig 
schooljaar is uitgezet. De enquête werd immers door ruim 70% van de ouders is ingevuld en le-
verde bovendien een duidelijke voorkeur voor het rooster op. Ook de leerkrachten zijn tevreden 
over het dit schooljaar gehanteerde rooster.  
De MR heeft daarom voorgesteld om voor het opstellen van het rooster van het schooljaar 2022 
– 2023 dezelfde uitgangspunten te hanteren. 
 

 
 



   
 

 

Toegang tot de school 
In de Coronaperiode zijn voor onze school toegangsmaatregelen gehanteerd die er feitelijk op 
neerkwamen, dat er geen ouders in de school werden toegelaten bij het wegbrengen en ophalen 
van de leerlingen. Natuurlijk heeft dat een belemmering gevormd in de contacten tussen ouders 
en leerkrachten. Want, het is natuurlijk heel erg leuk om even in de klas te kijken waar de kin-
deren mee bezig zijn en even iets te vragen of door te geven aan de juf of meester. Maar ieder-
een is het er wel over eens dat het ook wel zijn goede kant heeft gehad. De lessen beginnen op 
tijd en leerlingen zijn ook duidelijk een stuk zelfstandiger geworden. De MR kan zich dan ook vin-
den in de voortzetting van het huidige toegangsbeleid, waarbij er voldoende ruimte wordt gebo-
den aan ouders om met name bij het ophalen van de kinderen weer in de klas te komen. 
 
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; 

• Formatieplan en lesrooster; 

• Burgerschapsvorming. 
 
 
Tenslotte: WIST U DAT . . . de vergaderingen van de MR openbaar zijn?  
Dus als u vragen hebt over het werk van de MR of u iets wilt besprek wat volgens u in het alge-
meen belang van de school is, dan bent U van harte welkom. 
In de kalender en in de nieuwsbrief kunt u zien wanneer we vergaderen. 
Wilt u een mening delen over een van de onderwerpen of wilt u misschien ergens nader over ge-
informeerd worden, dan kan dat ook door een mail te sturen aan: wegwijzermr@gmail.com 
 

De volgende mededeling met informatie over het werk van de MR kunt u in juli 2022 verwachten. 
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