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De leden 

 

Belangrijke onderwerpen 
 
De voltallige raad, bestaande uit 5 medewerkers en 5 ouders, kwam 6 keer bij elkaar tijdens reguliere 
vergaderingen.  Wat speciaal is bij reguliere MR vergaderingen, is dat de directie aanwezig is. Waar 
nodig verlaat de directie de vergadering. Deze manier van vergaderen brengt de directie in nauw 
contact met de MR en omdat agendapunten van tevoren bekend zijn, kunnen veel vragen van de MR 
al direct beantwoord worden. Dit verhoogt de effectiviteit van de vergadering; er hoeven geen aparte 
gesprekken gepland te worden om met de directie in overleg te gaan.  



In het begin van het schooljaar werd het jaarplan in detail bekeken en een van de belangrijke 
onderwerpen is wat de school doet om pesten te voorkomen en te laten stoppen. 
In november werden enkele praktische dingen behandeld, zoals hygiëne. Helaas laat de schoon-
maakploeg vaak wat te wensen over. Daarnaast blijft het voor docenten een probleem om te zorgen 
dat leerlingen de toiletten schoon achterlaten. Ook werd de veiligheid in de lange gang beneden 
bekeken, omdat de ruimte voor het lokaal direct na de branddeur vaak krap is, en leerlingen zich aan 
de kapstokjes bezeren. Daarnaast is het ook niet altijd handig dat ouders lang blijven hangen bij het 
brengen; de smalle gang kampt met filevorming en dus wat irritaties. Ook de alsmaar groter 
wordende traktaties bij verjaardagen werden besproken en de richtlijnen zijn opnieuw naar de 
ouders gestuurd via de nieuwsbrief. 
 
In januari stond Snap-It, een nieuw stukje software ter ondersteuning van rekenvaardigheden voor 
leerlingen, op de agenda. Daarnaast werd de begroting gepresenteerd en deze was prima op orde. 
De MR is erg blij met de gezonde financiële situatie van de Compositie.  
 
In maart werden de stakingen aangekondigd en de compositie deed actief mee. Daarnaast kwam er 
een financiële meevaller die werd gebruikt om de werkdruk van het team te verlagen; daar werd 
onderling goed overleg voor gevoerd. 
 
Mei stond in het teken van de schoolinspectie. Gehoopt werd dat de Compositie het predicaat “goed” 
kon halen, maar daarvoor werden er te weinig “speciale” activiteiten voor de leerlingen gerealiseerd. 
Toch kon men terugkijken op een mooie beoordeling, de inspectie gaf de school wederom een dik 
verdiende voldoende. 
 
Tijdens de laatste vergadering in juli was het ouder tevredenheidsonderzoek net afgerond en 
voorlopige conclusies konden worden getrokken: in het algemeen doet de school het prima en zijn 
ouders tevreden met het gebouw, docenten en begeleiding. In het komend schooljaar zullen de 
resultaten ook met de ouders worden gedeeld.  
 

Lerarentekort 
Basisschool de Compositie heeft een team dat goed onderling communiceert en mondig is naar MR 
en directie als er wat uitdagingen zijn gevonden die moeten worden opgelost. Dit leidt tot laag 
ziekteverzuim en dat leidt weer tot een goede bezettingsgraad: het is zelden voorgekomen dat een 
klas naar huis wordt gestuurd. In het jaar is nog een actie op touw gezet om te kijken of er onder 
ouders hulp mogelijk is om bij nood in te springen, zodat leerlingen in een klas kunnen blijven. 
Daarnaast zijn er in de huidige situatie net voldoende stand-by leerkrachten om kortdurende ziektes 
op de vangen. Vacatures werden allemaal ingevuld voordat het een probleem opleverde en daarom 
mag worden gesteld dat er gelukkig geen nijpend lerarentekort is. Sterker, door wat extra geld kon 
de werkdruk gedurende het jaar verder verlaagd worden.  
 
We hopen uiteraard dat dit de komende jaren zo blijft: plezier in je werk voorkomt heel veel 
problemen voor het hele team, leerlingen en ouders. Een school is een centrale plek binnen een 
gemeenschap: vriendschappen ontstaan niet alleen tussen leerlingen, maar ook tussen ouders 
onderling: een veilige, schone en goede sfeer laat leerlingen opgroeien met goede herinneringen aan 
hun jeugd, waarvan de uitwerking hun leven lang invloed op heeft. De MR doet zijn best om deze 
visie in het schoolbeleid te waarborgen. 


