Mededeling van de Medezeggenschapsraad
Juli 2022
Op 28 juni jl. heeft de MR haar laatste vergadering van het schooljaar 2021 – 2022 gehouden. In
deze mededeling geven we u een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de laatste 3
vergaderingen aan bod zijn gekomen.
Nieuwe buren
Op 13 mei heeft de voorzitter van de MR samen met de directeur van onze school de door de gemeente Tilburg georganiseerde informatieavond over de bestemming van het gebouw van de
voormalige OBS De Heerevelden bezocht. Een werkgroep van de gemeente en de verantwoordelijk wethouder hebben die avond uiteengezet hoe het gebouw wordt ingezet voor de tijdelijke
opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. Inmiddels is het gebouw daadwerkelijk in gebruik. Dat
gaat soms nog met wat aanloopproblemen gepaard. Hierdoor is er regelmatig afstemmingsoverleg tussen de directeur, de opvangorganisatie en de gemeente benodigd.
Risico-inventarisatie en evaluatie (ARBO)
In een tweejaarlijks traject worden alle risico's die het gebruik van het schoolgebouw voor de leerlingen en leerkrachten met zich meebrengt in beeld gebracht. Ook de QuickScan van het welzijn
van het personeel behoort tot dit onderzoek. Het eindrapport wordt door de arbo-dienst getoetst
en de eindrapportage zal daarna door de MR worden behandeld. Dit eindrapport zal in het eerste
overleg van het volgend schooljaar worden geagendeerd.
Burgerschapsonderwijs
Burgerschapsonderwijs, de ontwikkeling van onze leerlingen tot democratische wereldburgers
heeft momenteel veel aandacht bij de onderwijsinstanties en de betrokken overheden. Op de
Wegwijzer is dit thema volledig geïntegreerd in de aanpak van het onderwijs, denk maar aan International Primary Curriculum (IPC) en Erasmus +. In een kwaliteitskaart is deze aanpak met de
bijbehorende acties en de gewenste resultaten/opbrengsten vastgelegd. De degelijke wijze
waarop dit is gedaan zal nu als format worden gehanteerd voor de 24 overige Xpect Primair
scholen.
Aannamebeleid
De MR heeft haar instemming verleend aan de kwaliteitskaart Aannamebeleid. Hierin is geregeld
op welke wijze nieuwe leerlingen (4-jarigen, zij-instromers) worden aangenomen. Daarbij zijn regels gesteld aan de maximale groepsgrootte en bijvoorbeeld de doelstelling om kindgericht en
thuisnabij onderwijs te bieden.
Formatie, lesrooster en schoolgids voor het schooljaar 2022 - 2023
Als voorbereiding op het volgend schooljaar zijn door de MR het formatieplan, het lesrooster en
de schoolgids behandeld. Bij het formatieplan is met name gekeken naar de verdeling van de
groepen en de bezetting die daarbij hoort. Een complexe puzzel, nu enkele tijdelijke middelen om
‘corona-achterstanden’ weg te werken zullen verdwijnen. Bij het lesrooster zijn de uitgangspunten
gehanteerd die door de ouders in de peiling van vorig jaar als voorkeur zijn aangedragen. De verdeling van studiemiddagen en studiedagen is daarop gebaseerd.
De MR heeft op alle onderdelen positieve advisering en instemming verleend.

Op de koffie bij de MR
Op vrijdag 10 juni heeft de MR de eerste “Op de koffie bij de MR” gehouden. Rondom het bankje
naast het podium op de speelplaats kwamen een 15-tal ouders en verzorgers op bezoek. Met
een kleine quiz werden wat wetenswaardigheden over het werk van de MR uitgewisseld. Daarna
werd bij een bakje koffie of thee gezellig gekletst over ‘hoe het zo allemaal gaat bij ons op
school'. Omdat dit koffiemomentje zo laagdrempelig van insteek is (en natuurlijk ook omdat het
zo gezellig was) gaat de MR meer van deze koffiebijeenkomsten organiseren.

U bent bij deze dan ook van harte uitgenodigd voor de tweede “Op de koffie bij de MR”.
Dit wordt gehouden op woensdag 13 juli vanaf 14.15 uur op de speelplaats.
De bijeenkomst is laagdrempelig, er worden geen notulen of verslagen gemaakt en er kan over
van alles en nog wat gekletst worden. De kinderen kunnen in de tussentijd lekker nog wat spelen
op de speelplaats. Bij slecht weer wijken we uit naar de aula.
Het zou fijn zijn als u ook eens langs komt.

Tenslotte
De MR heeft ook dit schooljaar weer een vinger aan de pols gehouden om feeling te houden bij
alle ontwikkelingen die bij ons op school gaande zijn. Ook dit jaar was dat weer deels in verband
met de corona-maatregelen. We zijn in de loop van het schooljaar weer om kunnen schakelen
van vergaderen via TEAMS naar vergaderen in de lerarenkamer. We doen het namens alle ouders en verzorgers en namens alle personeelsleden. In september pakken we de draad weer op.
We wensen u allen een fijne zomervakantie.

Wilt u een mening delen over een van de onderwerpen of wilt u misschien ergens nader over geinformeerd 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 oktober 2022 verwachten.

