
 

Medezeggenschap doet ertoe 
‘Ik ben geen knutselmoeder’, zegt Mirjam de Poel lachend. 
‘Knippen en plakken dat is niets voor mij. Maar ik wilde wel 
graag iets betekenen voor de school van mijn zoon. 
Organisatie en beleid heeft mijn interesse, en vanuit mijn 
functie bij de politie heb ik veel te maken met scholen. Dus 
toen er een plek vrijkwam in de medezeggenschapsraad heb 
ik me aangemeld.’  

Iets betekenen voor de school 
Meestal staan de kandidaten niet in de rij wanneer er nieuwe 
leden voor de medezegenschapsraad (MR) of  gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden gezocht. 
Begrijpelijk, want lang niet iedereen weet wat de rol is van de 
MR en de GMR waardoor het belang ervan onderbelicht blijft.  
‘Organisatie en beleid zijn dan ook vage begrippen’, zegt 
Mirjam. ‘Maar als je 
denkt aan onderwerpen 
als de schoolbegroting, 
Passend Onderwijs of  
voldoende leerkrachten 
voor de klas, dan wordt 
het opeens een stuk 
concreter. Over dit soort 
onderwerpen denkt de 
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 Werken aan toekomstbestendige scholen



MR mee. Als MR-lid kun je echt iets betekenen 
voor de school en de kwaliteit van onderwijs. 
Daar heeft je eigen kind iets aan, maar ook alle 
andere kinderen op de school, hun ouders en 
het personeel.’	  

Via de MR inspraak voor ouders en 
personeel 
‘Iedere school heeft een MR’, vertelt Mirjam. 
‘Via de MR is inspraak voor ouders en 
personeel op het beleid van de organisatie 
geregeld. In de MR zitten zowel leerkrachten 
als ouders. Samen treden we op als een 
soort denktank voor de schooldirectie. 
Voorgenomen beleid wordt ter feedback aan 
de MR voorgelegd. Voor een directeur is dat 
niet alleen handig maar ook raadzaam, want 
op verschillende punten heeft de MR advies- 
dan wel instemmingsrecht. Draagvlak 
binnen de MR is voor een directeur dus heel 
belangrijk. We kijken mee op hoofdlijnen en 
monitoren hoe de school ervoor staat. Zo 
zijn directie en MR samen verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken op school. 
Ik vind het mooi om in dat proces een stem 
te hebben.’  

'Het gaat écht ergens 

over' 

Beschermen van rechten personeel en 
ouders 
Een andere belangrijke taak van de MR is 
het beschermen van de rechten van 
personeel en ouders. Het advies- en 
instemmingsrecht is er niet voor niets. Het is 
de taak van de MR om kritische vragen te 
stellen over voorgenomen beleid dat de 
ouders, dan wel de leerkrachten raakt. 

MR versus GMR 
‘De GMR lijkt veel op een MR’, vertelt 
Mirjam. ‘Het verschil is dat de MR actief  is 
op schoolniveau (alle scholen hebben dus 
een eigen MR) en dat de GMR overkoepelend 
opereert. De GMR bestaat uit een 
afvaardiging van leerkrachten en ouders van 
alle scholen die onder stichting De 
Tjongerwerven vallen. Iedere school levert 
een ouder of  een leerkracht. Ook hier geldt 
het advies- en instemmingsrecht. De GMR 
controleert en monitort het overkoepelende 
beleid van de stichting. Op de agenda staan 
onderwerpen die alle scholen aangaan zoals 
het bestuursformatieplan, personeelsbeleid 
en beheer en inzet van gebouwen.’  

‘Het interessante van de GMR is dat je de 
samenhang in de organisatie ziet’, zegt 
Mirjam. ‘Een voorbeeld: wanneer je school te 
maken heeft met een tekort aan invallers, 
dan is dat natuurlijk heel vervelend. De MR 
kaart het probleem aan bij de directeur en 
die koppelt het weer terug naar het Dagelijks 
Bestuur. Dit probleem speelt op meerdere 
scholen en dus zie je in de GMR welke acties 
het Dagelijks Bestuur onderneemt om 
voldoende invallers achter de hand te 
hebben voor álle scholen. Als GMR-lid denk 
je mee over duurzame oplossingen voor 
problemen waar alle scholen tegenaan 
lopen. Opeens wordt duidelijk waarom 
bepaalde zaken op schoolniveau wel of  juist 
niet kunnen.’ 
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Nieuwe leden 
‘We zijn heel blij als mensen belangstelling 
hebben voor de MR of  GMR’, benadrukt 
Mirjam. ‘Meegenomen is het als mensen 
expertise meebrengen op het gebied van 
personeel en organisatie, financiën en ict. 
Maar het belangrijkste is toch wel dat je 
nieuwsgierig ingesteld bent, dat je oprecht 
geïnteresseerd bent in de school en de 
overkoepelende organisatie, dat je kritisch 
durft zijn en dat je niet bang bent om door 
te vragen. De hoeveelheid werk valt mee. We 
vergaderen vijf  tot zes keer per jaar. Een 
bijeenkomst duurt ongeveer twee uur. Oh ja, 
leeswerk, dat vergt ook nog wel wat tijd. 
Maar hé, je doet ’t niet voor niets. Bijdragen 
aan goed onderwijs is bijdragen aan de 
toekomst van onze kinderen. Het gaat dus 
echt ergens over!’ !

Blik op de toekomst tijdens 
personeelsdag 
Tjongerwerven 
Op 13 september jl. organiseerde De 
Tjongerwerven de jaarlijkse personeelsdag. 
‘Moet dat nou? Zo vlak na de zomervakantie 
meteen al weer een margedag, omdat de 
meesters en juffen op stap gaan?’ Het is een 
begrijpelijke reactie van ouders. De kinderen 
zijn immers net zes weken vrij geweest en 
dan moet er thuis al weer van alles geregeld 
worden in verband met opvang. De 
personeelsdag is echter geen recreatief  
uitstapje voor leerkrachten. Het is een 
studiedag, bedoeld om te inspireren en 
samen de blik op de toekomst te richten. 

‘Kijk verder!’ 
De samenleving is voortdurend in beweging. 
Verandering is aan de orde van de dag. Het 
onderwijs beweegt en verandert mee. Maar 
door de dagelijkse drukte op school is het 
lastig om een pas op de plaats te maken en 
te reflecteren op het vak. Om kennis en 
ervaringen met elkaar te delen en ervan te 
leren. Tijdens de personeelsdag staan we 
heel bewust stil bij het onderwijs op onze 
scholen: zijn we nog op de goede weg? Wat 
wordt er in de toekomst van leerlingen 
verwacht? Wat betekent dat voor het 
onderwijs van nu? Waarom doen we de 
dingen zoals we ze doen? Willen we dat 
eigenlijk wel? Hoe zouden we het anders 
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Wie belangstelling heeft voor de MR kan 
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opnemen met Mirjam de Poel.



kunnen doen? Wat willen we dan anders 
doen? Nadenken over dergelijke vragen is 
belangrijk om het onderwijs eigentijds en 
toekomstbestendig te maken. ‘Kijk verder!‘ 
was dus niet voor niets het thema van de 
personeelsdag in 2017. 

'Waarom zijn er 

klaslokalen?' 

Het waarom in het onderwijs 
Keynotespreekster Claire Boonstra van 
Operation Education opende het programma 
en ging met de leerkrachten en directeuren 
op zoek naar ‘het waarom in het onderwijs’. 
Want voordat het onderwijs van de toekomst 
vorm kan krijgen is het nodig de inrichting 
van het huidige onderwijs te begrijpen. Pas 
als je weet waarom het is zoals het is, kun je 
de keuze maken of  je het wilt behouden of  
veranderen. Waarom zitten leerlingen in 
lokalen? Waarom duurt de zomervakantie 
zes weken? Waarom zijn er toetsen? Overal 
waar ze optreedt daagt Claire haar publiek 
uit om diepgewortelde overtuigingen en 
gewoontes te onderzoeken, ze kritisch tegen 
het licht te houden en te bedenken of  ze in 
de huidige maatschappij nog voldoen. 

Verbreding en verdieping 
Vakinhoudelijke verbreding en verdieping 
kwam aan bod in het middagprogramma. In 
twee workshoprondes verdiepten de 
deelnemers zich in onderwerpen waar in het 
komende schooljaar aan gewerkt gaat 
worden, zoals leren vanuit beweging, het 
voeren van kindgesprekken, natuur & 
milieueducatie en muzieklessen met de 
methode NOOTzaak. ! 

Omgaan met krimp is een 
ingewikkelde klus 
Zoek op internet op de woorden ‘fusie’, 
‘basisscholen’ en ‘Friesland’ en je vindt 
artikelen over bevolkingskrimp en dalende 
leerlingenaantallen gekoppeld aan 
uitspraken als ‘het bundelen van krachten’ 
en ‘onderwijs voor de regio behouden’. Veel 
scholen hebben of  krijgen te maken met 
minder leerlingen. Wat kan een 
schoolbestuur doen als krimp in de regio 
een feit is? Ronald de Bie, fusiebegeleider 
voor De Tjongerwerven vertelt erover. 

Niks doen of in actie komen 
‘Kijk’, zegt De Bie, ‘als schoolbestuur heb je 
twee opties: nietsdoen of  in actie komen. 
Kies je ervoor om niets te doen dan kan een 
school zo klein worden dat er geen andere 
mogelijkheid overblijft dan de school op te 
heffen. De leerlingen vinden dan wel weer 
een plek op een andere school in een 
nabijgelegen dorp.’  

Probleem opgelost zou je denken, maar nee. 
Het gevolg van deze aanpak kan zijn dat een 
bepaald type onderwijs helemaal uit de regio 
verdwijnt. Er zijn dan bijvoorbeeld geen 
openbare basisscholen meer, of  geen 
christelijke, of  geen katholieke. Dit beperkt 
de keuzevrijheid van ouders. ‘Je moet je 
afvragen of  je dat wilt laten gebeuren’, zegt 
De Bie. 
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‘De andere optie is in actie komen en een 
plan voor de toekomst maken. 
Schoolbesturen kijken dan welke 
mogelijkheden er zijn om scholen samen te 
voegen om op die manier het onderwijs 
toekomstbestendig te maken. Ik help 
schoolbesturen die voor deze optie kiezen. 
De Tjongerwerven is zo’n bestuur. Hier 
heerst het idee dat een school een plek moet 
zijn waar iedereen, of  in ieder geval de 
grootste groep mensen in een dorp, zich 
thuis voelt. En dat zo’n school recht moet 
doen aan een breed spectrum van 
levensbeschouwelijke stromingen. 
Identiteitsrijk onderwijs past goed in zo’n 
visie. Dit idee deelt De Tjongerwerven met 
schoolbesturen in de omgeving, openbare en 
christelijke. Samenwerken wordt gezien als 
de sleutel waarmee het probleem van krimp 
aangepakt kan worden. Dat is een mooi 
uitgangspunt om mee te starten.’ 

Ingewikkelde klus 
‘Krimp is een ingewikkelde klus voor een 
schoolbestuur’, vertelt De Bie. ‘Iedereen wil 
het beste voor de kinderen, maar iedere 
partij heeft ook zijn eigen belangen. Voor 
een schoolbestuur is het belangrijk om 
kwaliteit van onderwijs te garanderen en om 
een bepaalde vorm van onderwijs te 
behouden, maar het voortbestaan van 
scholen moet ook te organiseren en te 
betalen zijn. Ouders hebben een heel 
praktische insteek. Zij willen graag dat de 
school in het dorp blijft want dan kunnen de 
kinderen er zelfstandig naartoe. Dat scheelt 
een hoop gedoe met brengen en halen. En 
dan de dorpen. Die willen de school 
behouden in het kader van de leefbaarheid. 
Dorpsbelangen spelen dus ook een rol in de 
besluitvorming.’ 

‘Maar het meest ingewikkelde voor een 
schoolbestuur is de timing’, vertelt De Bie. 
‘Wanneer ga je met ouders in gesprek? Ben 
je te vroeg dan ziet niemand de urgentie. 

Maar ben je te laat, dan is het aantal 
leerlingen soms al te klein om nog een fusie 
te starten. Daarom is het raadzaam om met 
een gezonde organisatie de gesprekken al 
vast aan te gaan. In Friesland gebeurt dit bij 
veel schoolbesturen. Men zoekt elkaar op, er 
wordt gepraat. Ik begeleid fusietrajecten in 
heel Nederland en zo’n pro-actieve houding 
van besturen zie ik echt niet overal.’ 

Zorgvuldig proces 
‘Het samenvoegen van scholen gebeurt nooit 
zo maar’, legt De Bie uit. ‘Een samenvoeging 
is altijd het resultaat van een zorgvuldig 
doorlopen proces dat start met de erkenning 
dat er actie nodig is. Schoolbesturen 
baseren zich daarvoor op cijfers en feiten 
over bevolkingsgroei en leerlingaantallen in 
hun regio. Daarbij is een blik op de toekomst 
belangrijk. Misschien is er nu nog geen 
probleem maar over vijf  of  tien jaar wel. 
Goed voorbereid zijn is essentieel.’ 

‘Als er voldoende draagvlak is voor het 
samenvoegen van scholen tot een nieuwe 
school, is het belangrijk dat de 
schoolbesturen, samen met de 
schooldirecteuren zich goed voorbereiden en 
de intentie uitspreken om het anders te 
gaan doen’, vertelt De Bie. ‘De wil om een 
nieuwe weg in te slaan moet aanwezig zijn 
om er een succes van te maken. Als dit zo is 
kan de initiatieffase starten.’ 

Initiatieffase 
In de initiatieffase beraden de besturen en 
de directeuren zich op hun opties en werken 
ze verschillende scenario’s voor 
samenwerking uit. Hierbij worden ook vaak 
leden van de MR, ouders en personeelsleden 
betrokken. Het doel is om gezamenlijk de 
mogelijkheden te verkennen en het opdoen 
en uitwisselen van ideeën. Wanneer alle 
opties besproken en onderzocht zijn, blijft er 
één scenario over dat de meeste kans van 
slagen heeft. Op dat moment wordt de MR 
gevraagd om een intentieverklaring te 
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tekenen om verder onderzoek te doen naar 
dat scenario. ‘Maar, en dit is heel 
belangrijk’, benadrukt De Bie, ‘er is dan dus 
nog niets besloten.’ 

Onderzoeksfase 
Als de intentieverklaring getekend is start de 
onderzoeksfase waarin de scholen gaan 
kijken of  ze op één lijn kunnen komen. De 
verworvenheden van beide scholen, zoals de 
visie, missie, waarden en normen, worden 
zorgvuldig in kaart gebracht en met elkaar 
vergeleken. Scholen gaan dus onderzoeken 
of  ze dezelfde fundamenten delen. ‘De 
‘waaromvraag’ is heel belangrijk. Pas als je 
die goed helder hebt kun je verder met het 
invullen van hoe en wat’, zegt De Bie. 
In deze fase maken de teams kennis met 
elkaar. Verschillende werkgroepen, 
bestaande uit leerkrachten en ouders, 
nemen het onderwijs op beide scholen onder 
de loep en maken een vergelijking. Waar 
verschillen aan het licht komen, kijken zij of  
en hoe die op te lossen zijn. Gedurende dit 
proces blijkt of  een samengaan van beide 
scholen succesvol kan zijn. Pas helemaal 
aan het eind van dit proces, dat meestal een 
paar maanden duurt, wordt er een besluit 
genomen over het wel of  niet starten van 
een nieuwe school. De 
medezeggenschapsraden van beide scholen 
hebben instemmingsrecht op dit besluit. ‘Als 
het besluit positief  is eindigt het fusieproces 
met een actielijst voor de korte en de lange 
termijn’, vertelt De Bie. ‘Het daadwerkelijk 
‘bouwen’ van de nieuwe school start immers 
in het nieuwe schooljaar. Dan is het wel fijn 
om een leidraad te hebben.’ 

Positieve stemming 
‘Meestal gaat de overgang van de oude 
situatie naar de nieuwe situatie heel soepel’, 
vertelt De Bie. ‘Bouwen aan iets nieuws 
zorgt voor een positieve sfeer. Want als je 
dan toch iets nieuws start, dan heb je ook 

de kans om het zo mooi mogelijk te doen. 
Onderwijsinhoudelijk komen er zaken op de 
agenda die soms, door de waan van de dag, 
een beetje naar de achtergrond waren 
verdwenen. Het kan heel prettig zijn om 
weer eens goed na te denken over de dingen 
die je doet en waarom je ze doet.’ 

Leuke dingen doen en veel vriendjes om 
mee te spelen 
‘Voor de leerlingen is een nieuwe school 
eigenlijk alleen maar leuk. Vaak kennen de 
kinderen van verschillende scholen elkaar al, 
bijvoorbeeld van de sportclub of  de 
naschoolse opvang. En gedurende de 
onderzoeksfase worden er regelmatig dingen 
samen gedaan, zoals het vieren van de 
feesten. Leerlingen leren elkaar dan snel 
kennen. Voor kinderen is het allemaal niet zo 
ingewikkeld. Die willen het liefst een aardige 
meester of  juf, leuke dingen doen in de klas 
en veel vriendjes om mee te spelen. Een 
schoolbestuur dat de blik op de toekomst 
richt, kan dit voor hen regelen.’ ! 
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Identiteitsrijke basisschool 
De Feart in Jubbega 
In navolging van SWS De Nijewier in 
Tjalleberd, is er ook in Jubbega een 
samenwerking ontstaan tussen twee 
basisscholen. Cbs Fan ‘e Wiken en obs De 
Feart vormen sinds 1 augustus 2017 één 
school onder het bestuur van 
scholennetwerk De Basis. Daarmee is ook in 
Jubbega voldaan aan een belangrijke 
doelstelling: het behouden van levensvatbare 
en toekomstbestendige scholen in de 
dorpen. 

De samenvoeging kwam in een 
stroomversnelling toen bleek dat de 
leerlingenaantallen in Jubbega sneller 
terugliepen dan verwacht. In april 2017 werd 
er een extra ouderavond georganiseerd 
waarna de ouders en de 
medezeggenschapsraden van beide scholen 
lieten weten voor de fusie te zijn. Zodoende 
kon op 1 augustus de nieuwe identiteitsrijke 
basisschool obs De Feart van start. 

Dit schooljaar staat in het teken van het 
ontwikkelen van een nieuwe pedagogische 
visie. Een identiteitscommissie denkt mee 
en adviseert het team over de wijze waarop 
levensbeschouwelijke vorming een plek krijgt 
binnen het onderwijs, daarbij rekening 
houdend met de diversiteit onder leerlingen 
en ouders.  

De komende maanden gaan beide scholen 
verder als De Feart. Een nieuwe naam ligt in 
het verschiet. ! 
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