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Het afgelopen schooljaar bestond de MR uit de volgende leden: 

 Personeelsgeleding: Charlotte Heezen, Jannie van Netten en Marjolein Steen 

 Oudergeleding: Gert Bouwman, Daphne Stemkens en Marieke Vredenberg 

 

Aan het begin van dit schooljaar werd de MR geïnformeerd over de tegenvallende resultaten in de 

eindtoetsen en de noodzaak tot ingrijpende veranderingen. Het hele schooljaar heeft in het teken 

gestaan van het onderzoek naar de oorzaken van de kwalitatieve tekortkomingen en het opstellen van 

het verbeterplan. Een dergelijk traject is niet plezierig. Voor leerkrachten en leidinggevenden die zich 

naar eer en geweten hebben ingezet om de leerlingen op de PWA een goede basisschoolopleiding te 

geven was de uitkomst van het onderzoek een pijnlijke emotionele ervaring. En voor ouders was het 

soms moeilijk om er vertrouwen in te hebben en te houden in gemaakte keuzes. Er was twijfel over de 

vraag of de school het motto “Het maximale voor elk kind” wel kon waarmaken. 

Gaandeweg het schooljaar werd het verbeterplan in meer detail uitgewerkt en kwam het vertrouwen in 

de toekomst terug. Hoewel niet iedereen zich volledig in de uitkomsten van het onderzoek herkende, 

veranderde de focus zich halverwege het schooljaar van terugblikken naar vooruitkijken. Het 

managementteam werd vervangen door een coördinatie team en met een nieuwe intern begeleider 

werd er hard gewerkt om meer structuur in te voeren. Aan het eind van het schooljaar konden we 

constateren dat de resultaten lijken aan te tonen dat we op de goede weg zijn. 

Dit proces heeft het werk van de MR afgelopen schooljaar gedomineerd. In eerste instantie was de 

MR hierdoor onaangenaam verrast. Wij hebben ook geconstateerd dat wij de schoolresultaten 

kritischer hadden moeten volgen, iets dat we de komende jaren zeker gaan doen. Maar om verder te 

komen is alleen kritisch zijn niet genoeg. Goede communicatie en een positieve instelling is 

onontbeerlijk. Gedurende het schooljaar was er dan ook veelvuldig overleg met de schooldirecteur. 

Wij hebben ook meerdere keren gesproken met het stichtingsbestuur en de voorzitter van het 

onderzoeksteam. Daarin zijn onder andere afspraken gemaakt om te zorgen dat er voldoende ruimte 

is om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. 

Misschien is de progressie die in dit traject behaald is niet voor iedereen al even zichtbaar, maar is 

vooral ook een goede basis voor het volgende schooljaar. Het werk is nog niet klaar, maar er is een 

stevig fundament gelegd om goede resultaten te behalen in de toekomst. Dat gaat dus zeker niet 

vanzelf en als MR blijven we er zeker scherp op letten dat het project wordt afgemaakt. De eerste 

vervolgstap in het nieuwe schooljaar zal het vergroten van de ouderbetrokkenheid zijn. 

Natuurlijk is er ook aandacht geweest voor thema’s die al langere tijd spelen. Zo zijn de groepsgrootte 

en groepsindeling, het schoolplein, de hygiëne, plusklas en sociaal klimaat meerdere keren 

besproken. Helaas zitten daar een paar onderwerpen bij waar door externe omstandigheden het 

geduld van ons allen op de proef wordt gesteld. 

Naast de MR bestaat er ook een GMR binnen PCO Gelderse Vallei. In de GMR zitten 

vertegenwoordigers van de MR van elke PCO school. Namens de PWA hebben afwisselend Gert en 

Marjolein de GMR vergaderingen bijgewoond. 

Het nieuwe schooljaar is alweer begonnen. Wij zullen nauwlettend de lopende zaken volgen en 

nieuwe uitdagingen aangaan. Bedenk echter dat de MR er is voor haar achterban, ouders en 

leerkrachten. Schroom dus niet om ons te benaderen indien u vragen of suggesties heeft of vindt dat 

wij iets kunnen verbeteren. 
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