—— Voor de klas ——

BEELD Eric Muijderman

—— Vraag en Antwoord ——

BAS
HUIJBERS

Gedeeld
voorzitterschap
Onze GMR kiest binnenkort
een nieuwe voorzitter.
Is het mogelijk om het
voorzitterschap over twee
personen te verdelen?
Nee, het is gebruikelijk om
één voorzitter te kiezen. Dat is
ook de intentie van de wet. De
voorzitter vertegenwoordigt de
raad immers op allerlei plaatsen:
in overleg met het bevoegd
gezag, met de raad van toezicht
en met de medezeggenschapsraden. Er is dus veel voor te zeggen het voorzitterschap in de
handen van één persoon te leggen. De Wet medezeggenschap
op scholen (WMS) zegt in artikel
5: ‘De medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en de
ondersteuningsplanraad kiezen
uit hun midden een voorzitter
en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De voorzitter, of bij diens verhindering een
plaatsvervangende voorzitter,
vertegenwoordigt de raad in
rechte.’ Wel kunt u bijvoorbeeld
een technisch voorzitter benoemen voor vergaderingen. Dat
kan zelfs iemand zijn die geen lid
is van uw GMR.

Aanwezigheidsvergoeding
Liever
geen
geschil
Ons bestuur heeft een
nieuwe directeur aangesteld
voor dit schooljaar zonder
de medezeggenschapsraad
(MR) hierbij om advies te
vragen. Een geschil aangaan
zien wij echter niet zo
zitten. Kunnen wij misschien
nog iets anders doen?
Indien u niet naar de geschillencommissie wilt om een
nalevingszaak te melden, kunt
u met de raad van toezicht contact opnemen. U geeft dan bij
de werkgever van de bestuurder aan dat deze zich niet aan
de regels houdt. De wet schrijft
overigens voor dat er minstens
tweemaal per jaar contact is
tussen de toezichthouder en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In
dat overleg kan deze situatie
worden besproken.
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In het verleden zou er
sprake zijn geweest van een
aanwezigheidsvergoeding
voor de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad.
Bestaat deze regeling nog
en zo ja, hoeveel bedraagt
de vergoeding per persoon
per vergadering?
Bij medezeggenschapsraden
kennen we niet of nauwelijks
scholen die een aanwezigheidsvergoeding geven aan
de oudergeleding. Bij GMR’en
en ondersteuningsplanraden
komt dit wel voor vanwege de
werkzaamheden die de leden
verrichten voor de totale scholengroep. Van een onkostenvergoeding is soms wel sprake. Om
van een bonnetjessysteem af te
zijn, kan mogelijk in het verleden
zijn besloten dit te regelen door
middel van een vaste vergoeding per bijgewoonde vergadering. Dat is dan afhankelijk van
de kosten die de ouders maken
voor reiskosten, printkosten,
telefoonkosten of kosten voor
oppas.

U kunt als lid met vragen
terecht bij de Helpdesk.
Onze adviseurs beantwoorden uw vragen en denken
met u mee. Meestal kunnen
wij uw vraag meteen beantwoorden.
Soms vereist een antwoord
of oplossing meer tijd. Dan
kunt u gebruikmaken van
de Servicekaart, waarmee
de VOO-adviseur in overleg
met u direct de noodzakelijke stappen zet om tot een
oplossing te komen.
www.voo.nl/servicekaart.

Huilende
ouders

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Voor de
zomer, toen het schooljaar ten einde liep, had ik
eerst een koortslip, de week erna geen stem, de
laatste week was ik verkouden en de eerste week
van de vakantie ging ik door mijn rug. Ooit beweerde ik zelf stellig: 'Als je gebroken de vakantie
ingaat, dan doe je je werk niet goed.'
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Nu, in september, ben ik er weer klaar voor en kan
ik terugblikken op veel mooie en nieuwe ervaringen. Afgelopen schooljaar zijn we namelijk begonnen met een nieuw initiatief in Amsterdam-Noord.
Geen standaardvakken meer, maar elke week een
project waarin we de lesstof aanbieden. Daarbij
bestaat de school uit één heterogene klas met
alle onderwijsniveaus, van vmbo-basis tot vwo,
gelijkmatig over de klas verdeeld.
Hoe weten we of we dat eerste schooljaar ons
werk goed hebben gedaan? We hebben weinig
kwantitatieve gegevens, want we hebben het jaar
niet afgesloten met rapporten en we geven geen
cijfers. In plaats daarvan geven we per leerling
aan of ze op, onder of boven hun instroomniveau
werken. We hebben alleen nog een eerste klas en
daarom nog geen eindexamencijfers. De inspectie
komt pas in het derde jaar langs. Maar de collega’s
die zijn komen kijken, zijn stuk voor stuk positief.
Ook de leerlingen zijn zeer enthousiast over het

eerste schooljaar en er zijn geen leerlingen naar
een andere school gegaan. Onze kritische ouders
zijn tevreden en ook de onderwijskoepel waaronder wij vallen, is positief.
Een goed meetmoment voor ons als pioniers en
docenten was het assessment waarmee we het
jaar hebben afgesloten. Een assessment is een
eindpresentatie van wat de leerlingen allemaal
hebben geleerd. De laatste twee weken hebben
de leerlingen een presentatie voorbereid over de
58 kerndoelen die behandeld zijn en de 40 projecten die we hebben gedaan. Ze vertelden ons wat
ze wel en niet beheersten en wat ze het leukst,
het moeilijkst of juist het stomst vonden, en welk
project ze graag nog een keer over willen doen.
Het tweede deel van het assessment bestond uit
vragen van leerlingen en ouders. Het assessment
werd afgesloten met een beoordeling.
Het slotwoord was voor de ouders. Keer na keer
schoten zij vol. De leerlingen kennen mij en wisten
dat ik het dan ook niet droog kan houden. Ik zag
hun kopjes snel even omdraaien om te checken
of ik achterin de klas ook een traantje aan het
wegpinken was. Het beste bewijs dat we het dit
jaar goed hebben gedaan, dat waren de huilende
ouders.

Ik zag hun
kopjes omdraaien
om te zien of ik
ook een traantje
wegpinkte
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