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Medezeggenschapsraad (MR)
Iedere school dient een MR te hebben. Deze bestaat uit personeelsleden, ouders en
in het voortgezet onderwijs ook uit leerlingen van dertien jaar of ouder. De MR
praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school.
Een en ander is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De
wetteksten zijn terug te vinden op www.wetten.overheid.nl. Uitgebreide
informatie over de WMS en de praktische uitvoering daarvan is te raadplegen op
www.infowms.nl.
Het medezeggenschapsstatuut van de TWijs scholen wordt opgesteld door het
TWijs-bestuur en er is instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps
Raad (GMR) voor nodig. Dit statuut wordt 2-jaarlijks geamendeerd en is laatstelijk
bekrachtigd in februari 2017.
Het meest recente (G)MR-reglement is van 1 maart 2013. Het Huishoudelijk
Reglement wordt door de MR opgesteld en is laatstelijk goedgekeurd op 21 maart
2019.
De Willem van Oranjeschool is niet vertegenwoordigd in de GMR.

Samenstelling MR
Oudergeleding:
GJ den Dekker – Voorzitter
Martijn Lelieveld
Personeelsgeleding:
Hetty Velzing – Vice Voorzitter
Dimitri Meijer- Secretaris

Vergaderdata 2019-2020
12 september 2019
14 november 2019
23 januari 2020
27 februari 2020
23 april 2020
11 juni 2020

Behandelde onderwerpen
Jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn het veiligheidsplan op school, het
schoolrooster inclusief vakantieplanning en studiedagen, de schoolgids, de hoogte
van de ouderbijdrage en het jaarverslag. Het schoolplan is iets dat eens in de vier
jaar de revue passeert en de eerstvolgende keer zal dat in de zomer 2019 zijn.
TSO Brood & Spelen
De MR constateert in september 2019 dat er sprake is van een tekort aan personeel
bij Brood & Spelen. In november blijkt men op sterkte te zijn en zijn er weinig of
geen negatieve signalen over de TSO bekend.
Gedurende het schooljaar doet Brood & Spelen het voorstel om opvang te bieden
tijdens studiedagen. De MR geeft het advies om het schoolgebouw daar niet voor
beschikbaar te stellen, met als hoofdargument de verantwoordelijkheid van de
beveiliging van het gebouw. Daar zal minimaal een schoolmedewerker voor
aanwezig moeten zijn en dat was in het voorstel van Brood & Spelen niet
ingecalculeerd. De schoolmedewerkers zijn op de studiedagen actief met
bijscholing en daardoor niet in de gelegenheid om genoemde verantwoordelijkheid
op zich te nemen, daarnaast zal de aanwezigheid van de opvang de kwaliteit van
de bijscholing, wanneer deze in het schoolgebouw plaatsvindt, negatief kunnen
beïnvloeden dan wel verstoren.

CORONA
In maart 2020 werden we geconfronteerd met door de overheid opgelegde
maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het SARS-Cov-2 virus.
Op 16 maart werden landelijk de scholen gesloten. Initieel tot en met 6 april,
uiteindelijk tot en met 10 mei.
Bij het opstellen van het plan van aanpak bij de sluiting van de scholen en het
opstarten van thuis-scholing is gebruik gemaakt van de richtlijnen zoals die
opgesteld waren door de PO-raad. Het bestuur van Twijs heeft een informatiebrief
hierover aan de ouders en verzorgers gestuurd.
Ook bij de heropening op 11 mei is goed samengewerkt om tot een goed plan van
aanpak te komen. Alle communicatie vanuit de school naar de ouders is via de MR
gelopen.
Vanuit het dagelijks bestuur is intensief gecommuniceerd met de MR en voorstellen
tot aanpassing werden overgenomen.
Op 6 april 2020 heeft de MR via Social Schools de ouders een compliment gegeven
en gelijktijdig een oproep gedaan om waar nodig contact op te nemen met de MR.
Van slechts een ouder is, per e-mail, een bericht binnengekomen. Daarin stelde
deze ouder dat er sprake was van een gebrek aan communicatie tussen de
leerkracht en de leerlingen. De MR heeft dit teruggekoppeld aan de directrice en
deze heeft dit meegenomen in de team-bespreking.

Communicatie
Op de website van de WvO-school staat een korte uitleg van de activiteiten van de
MR, inclusief de vergaderdata en communicatiemogelijkheid (e-mailadres). De
notulen en het jaarverslag zijn ook op deze webpagina te vinden. In de
schoolagenda staan de vergaderdata genoemd en ook in de nieuwsbrief worden de
vergaderdata aangekondigd. In de laatste nieuwsbrief voor de vakanties plaatst de
MR een korte update om de aandacht te vestigen op het bestaan en de
bereikbaarheid.
Regelmatig komt er vanuit de MR een update op de website van school.
De communicatie van de school met de ouders en leerlingen vindt plaats via Social
Schools. Afgesproken is dat alle oproepen van leerkrachten aan ouders via dit
platform plaats dienen te vinden. Geen intekenlijsten meer bij de lokalen of
briefjes meegeven aan de leerlingen.

Relatie met andere partijen
De MR streeft naar een goede relatie met de volgende partijen:
-Het bevoegd gezag; de directeur
-De adjunct-directeur
-De Ouderraad
-De GMR
De WvO-school is niet vertegenwoordigd in de GMR. De MR ontvangt de notulen van
de GMR-vergaderingen. Het komende schooljaar verwachten we een persoonlijke
kennismaking met de vertegenwoordiger van onze school in de GMR.

Scholing en financiën
Binnen de Twijs-groep worden jaarlijks cursussen aangeboden, meestal
gefaciliteerd door de GMR.
Op 18 november 2019 heeft Dimitri Meijer de MR-startbijeenkomst bijgewoond.
Deze cursusavond werd georganiseerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Datum
Aldus opgesteld te Haarlem, d.d. 12-11-2020

