Jaarverslag MR
Beste personeelsleden, leerlingen, ouders en verzorgers,
Wij van de Medezeggenschapsraad zijn er voor jullie en we willen graag met jullie delen
hoe het afgelopen jaar is geweest en hoe we uitkijken naar het komend schooljaar.
Waarschijnlijk zal het niemand verbazen dat vorig jaar een bijzonder jaar is geweest. Het
schooljaar Is begonnen met een nieuwe samenstelling van de MR; we hebben afscheid
genomen van twee leden van de OMR (de oudergeleding), waaronder de voorzitter.
Met deze wijziging heb ik, als voorzitter, de kans aangegrepen ons MR-proces verder te
vormen en formaliseren en daarbij een informele sfeer aan te houden. Het resultaat is
zichtbaar geworden in een hecht team van mensen die allemaal een zelfde doel en visie
hebben. We vergaderen in een setting waar de mening van iedereen gewaardeerd wordt,
waar we ook allemaal vrij kunnen spreken, waar we een basis hebben gelegd voor een
prettige, informele en open omgang met de directie van De Wentelwiek en waar we
proactief mee praten over, adviseren over en - al dan niet - instemmen met gepland en
gevoerd beleid.
In de eerste maanden van dit kalenderjaar is voor iedereen in een vrij korte tijd veel
veranderd. Ook de manier en snelheid waarop besluitvorming plaats moest vinden was
ineens anders. We hebben op allerlei manieren overleg gevoerd en beleid gevormd.
Persoonlijk ben ik trots op wat het MR-team en de directie samen hebben bereikt!
En dan komt er een nieuw jaar...
Het komend schooljaar gaan we de lijn die we hebben uitgezet volgen. Om te beginnen
willen we onze ambities en andersom vanuit de directie de verwachtingen naar elkaar toe
uitspreken om zo dichter tot elkaar te treden.
Ook willen we meer proactief en doelgericht kansen creëren om De Wentelwiek te
excelleren in wat het moet doen: het geven van passend onderwijs.
Tot slot gaan we verder met het streven naar meer openheid en directer contact met
onze achterban. Wellicht heeft u suggesties of andere feedback?
Kortom, uitdagingen genoeg, maar we hebben er zin in!
Namens de MR,
Rene van Lieshout
Voorzitter

