
Hieronder een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de MR afgelopen schooljaar (2021-

2022)aan de orde zijn gekomen.  

 

Nieuw lid  

Met ingang van schooljaar 21-22 is Ayla Ozturk de MR oudergeleding komen versterken. Zij heeft 

met haar eerdere ervaring een waardevolle bijdrage geleverd aan de MR afgelopen schooljaar. 

Corona en NPO gelden 

Dit schooljaar stond grotendeels in het teken van het oppakken van de normale bezigheden die in 

het teken van corona stonden. De meeste corona-protocollen konden dit jaar weer de kast in. De 

ouders blijven op woensdagochtend welkom in de klas, de overige dagen worden de kinderen van de 

onderbouw opgehaald op het plein door de docent. Dat brengt meer rust bij aanvang van de les en 

dat komt de effectieve onderwijstijd en daarmee ook de onderwijskwaliteit aan de kinderen ten 

goede.  

De NPO gelden van de overheid, bedoeld om negatieve gevolgen van corona te bestrijden, worden 

grotendeels besteed aan het inzetten van meer onderwijsassistenten, waardoor de docenten meer 

tijd kan besteden aan individuele leerlingen en kleine groepjes leerlingen. Zo worden eventuele 

achterstanden effectief bestreden.  

Oprichting Ouderraad 

Twee jaar geleden heeft de Oudervereniging zichzelf opgeheven. Omdat daarmee de 

ouderparticipatie afnam, heeft de MR destijds besloten met de school na te denken hoe dat vergroot 

kan worden. Door de Corona pandemie zijn deze plannen in de ijskast terechtgekomen. Afgelopen 

jaar heeft de MR dan gelukkig toch het initiatief kunnen nemen tot de oprichting van een ouderraad. 

Daain kan een betrokken groep ouders mee kan denken met de school over allerlei buiten- en 

binnenschoolse activiteiten, advies kan geven over diverse onderwerpen, en voor de school daarmee 

ook als klankbordgroep kan dienen. De ouderraad heeft een regelement opgesteld, dat 

samenwerking met de school zo veel mogelijk stimuleert.  

GMR, professionalisering en Speerpunten 

Vóór corona heeft MR ingezet op verdere professionalisering van het orgaan op de Prins 

Mauritsschool. Helaas heeft corona ook daar behoorlijk vertraging doen ontstaan. Dit jaar hebben we 

ook dat weer opgepakt. We hebben gezamenlijk een AOB cursus over MR lidmaatschap gevolgd, en 

in navolging daarvan afspraken gemaakt om effectiever op te treden als MR. Daarnaast hebben we er 

op toegezien dat de notulen direct gepubliceerd worden op de site van de school, dat vergaderingen 

(deels) gescheiden van de schoolleiding plaatsvinden en is het MR regelement nog eens up-to-date 

gemaakt en opgeschoond. 

We hebben twee speerpunten gekozen voor het aankomende jaar. Het ene is er op toezien dat de 

school documenten als de begroting tijdig en volledig aanlevert aan de MR, zodat de MR ook 

voldoende tijd en energie kan steken in het bestuderen er van en daarmee een weloverwogen advies 

kan geven of een weloverwogen stemming plaats kan vinden.  

Daarnaast willen we meer en beter contact met de GMR (Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad). Dit orgaan heeft namelijk advies- en stemrecht op het niveau van de 

Conexcus, het bestuur waar de Prins Mauritsschool onder valt. Omdat in de GMR veel zaken voor de 



Prins Mauritsschool worden besloten, is het voor de MR van de Prins Mauritsschool van belang goed 

op de hoogte te blijven. Het contact met de GMR verliep stroef, en de GMR gaf zelf ook aan wat 

interne strubbelingen te hebben. Zij hebben echter de weg omhoog gevonden en zijn ook aan het 

nadenken hoe het contact met en de informatievoorziening van MR’s van aangesloten scholen beter 

kan. 

Continurooster 

Drie jaar geleden is er binnen de MR gestemd over het al dan niet invoeren van een continurooster 

op de Prins Mauritsschool. Omdat een eventuele invoering betekende dat de arbeidsvoorwaarden 

van het personeel er op zouden achteruitgaan (zij zouden een klein deel van hun salaris moeten 

inleveren) is toen tegengestemd. Wel is afgesproken dat op termijn e.e.a. opnieuw zou worden 

onderzocht. Afgelopen jaar heeft de school dit gedaan. Een continurooster is op dit moment in 

principe mogelijk zonder verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Knelpunt zijn 

de pauzes. OM het personeel ook te kunnen laten pauzeren, zou de Stichting Soos eventueel het 

pauzetoezicht kunnen overnemen. De kosten daarvan zijn echter vrij hoog, en nog onduidelijk is 

waar dat uit betaald moet worden. Eventueel zou dit bij de vrijwillige ouderbijdrage kunnen komen, 

maar omdat dit een generieke en onvrijwillige maatregel is, is de MR hier geen voorstander van. De 

bekostiging en door wie dat gedragen moet worden staat de invoering van een continurooster op dit 

moment dus in de weg. Schooljaar 2022-2023 buigen de school en de MR zich hier verder over.  

 


