
Nieuws van de MR (4) 
 
Het  is al weer een paar maanden geleden dat de Medezeggenschapsraad een stukje schreef  in het 
personeelsbulletin.  Wij  hebben  de  afgelopen  tijd  niet  stilgezeten  en  geven  hieronder  een  kort 
overzicht van recente activiteiten.  
 

Studieles bovenbouw havo/vwo 
De  Medezeggenschapsraad  heeft  onlangs  gebruik  gemaakt  van  haar  initiatiefrecht  door  bij  de 
directie te pleiten voor  invoering van een studieles (mentoruur)  in de bovenbouw van het havo en 
vwo. De Raad  is  van mening dat de  invoering  van  een  studieles  in de bovenbouw havo/vwo  een 
noodzakelijke  investering  is  in  de  begeleiding  en  ondersteuning  van  onze  leerlingen,  om  de 
doorstroom en de onderwijsresultaten te verbeteren.  
   Naast een regelmatig overlegmoment voor mentor en mentorleerling, waarbij de vorderingen van 
laatstgenoemde op de voet worden gevolgd en mogelijke problemen snel worden gesignaleerd, kan 
een  studieles ook worden gebruikt voor  informatieoverdracht  (korte  lijntjes  tussen mentor en  zijn 
klas) en het aanleren van studievaardigheden ter voorbereiding op het examen of het vervolgtraject 
op hbo en universiteit. Wij zien uit naar een reactie van de directie.  
 

De kracht van klagende ouders 
De Medezeggenschapsraad heeft het onderwerp  ‘De kracht van de klagende ouders’ op de agenda 
geplaatst.  Wij  vragen  de  directie  de  soms  moeizame  communicatie  tussen  ouders  en 
vakdocenten/mentoren binnen onze school bespreekbaar  te maken.   Docenten hebben het gevoel 
zich  in  toenemende mate  te moeten  verantwoorden  tegenover  kritische  en mondige ouders. Het 
betreft hier o.a. zaken als cijfers, beoordelingskenmerken, toetsen, huiswerk en klassenmanagement. 
Docenten ervaren deze ‘bemoeienis’ niet altijd als redelijk en constructief.  
   Uit  de  oudervereniging  komen  berichten  dat  ook  ouders  de  gesprekken  met  vakdocenten  en 
mentoren niet altijd als prettig ervaren. Gedragingen en uitlatingen van het onderwijzend personeel 
worden soms als ‘onprofessioneel’ en ‘sociaal onhandig’ gekwalificeerd.  
   De Medezeggenschapsraad meent op basis van bovengenoemde ervaringen dat de soms moeizame 
communicatie  tussen  ouders  en  docenten/mentoren  enige  aandacht  behoeft.  Inzicht  in  de 
achterliggende motieven van ouders zou de onderlinge communicatie en verstandhouding kunnen 
verbeteren. De Raad  is van mening dat een opiniërende discussie in de verschillende teams alsmede 
een workshop  tijdens de  studiedag  (schoolbreed) daartoe  zouden bijdragen. Wij  zien uit naar een 
reactie van de directie.  
 

Heroriëntatie op missie en motto 
Op  de  MR  vergadering  van  24  januari  jl.  heeft  de  Medezeggenschapsraad  de  rector  verzocht 
medewerkers  te  betrekken  bij  de  heroriëntatie  op  een missie  en motto  van  onze  school.  Dit  in 
navolging van de SSGN, waar de participatie van personeelsleden bij een soortgelijk proces tot goede 
resultaten heeft geleid. De Raad  is van mening dat betrokkenheid van medewerkers zal  leiden  tot 
een  internalisering  van  de  geformuleerde  koers  en  een  vergroting  van  het  draagvlak.  De 
Medezeggenschapsraad  is  daarom  verheugd  over  de mededeling  in  het  personeelsbulletin  van  3 
februari  jl., waarin de rector aangeeft de uitwerking van een nieuw missie en motto in bredere kring 
te willen bespreken.  

 
MR Activiteitenplan 
De  Medezeggenschapsraad  heeft  het  activiteitenplan  2011/2012  eind  vorig  kalenderjaar 
goedgekeurd.  Inmiddels  is  dit  beleidsdocument  met  speerpunten  via  de  distrimail  onder  alle 
medewerkers  van  onze  school  verspreid.  Aan  het  einde  van  dit  schooljaar  volgt  een  jaarverslag, 
waarin de Raad verantwoording aflegt over het behalen van doelstellingen en de besteding van het 



budget.  Met  de  invoering  van  een  activiteitenplan  en  een  jaarverslag  heeft  de 

Medezeggenschapsraad een duidelijke kwaliteitsslag gemaakt.  
 
MR webpagina op nieuwe site 
De  Medezeggenschapsraad  heeft  een  nieuwe  webpagina  gekregen.  Deze  is  te  vinden  in  het 
keuzemenu op de  vernieuwde  site  van onze  school. Naast algemene  informatie over de  taken en 
bevoegdheden van de Raad, kunt u daar ook nog eens de oude MR notulen en MR berichten  in de 
bulletins  teruglezen.   Over  enige  tijd  zullen medewerkers  en  ouders  op  onze webpagina  kunnen 
inloggen om deel te nemen aan polls en enquêtes. Op deze manier raadplegen wij onze achterban bij 
belangrijke  onderwerpen  en  ingrijpende  wijzigingen.  U  zult  daarvoor  een  digitale  uitnodiging 
ontvangen.  U  merkt  dat  wij  werk  maken  van  ons  speerpunt  het  contact  met  de  achterban  te 
bevorderen.  
 
Namens de MR, 
Jeroen van Bon (secretaris) 

 
 
 
 


