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Achtergrond
Vlak voor het einde van het schooljaar 2020-2021 heeft de MR een online vragenlijst
voorgelegd aan de ouders/verzorgers van leerlingen van De Borgwal. Doel was tweeledig:

1. Achterhalen wat de ervaringen van ouders/verzorgers zijn met de Regelluwe Dagen
(zoals eerder is toegezegd aan ouders)

2. Input verzamelen over hoe ouders/verzorgers wensen te worden geïnformeerd en
betrokken bij medezeggenschap op De Borgwal

Nevendoel was ouders de gelegenheid geven tips aan te reiken voor MR en school via
enkele open vragen.

Het onderzoek
Ouders zijn benaderd middels een compacte, online vragenlijst. Deelname was anoniem.

Alvorens de vragenlijst is verspreid, is het MR-onderzoek aangekondigd in de Infobrief van
De Borgwal. Na deze aankondiging is een directe e-mail vanuit Parnassys verstuurd met
een link naar de vragenlijst.

De vragenlijst omvatte vragen over de informatievoorziening vanuit de MR, welke
onderwerpen/thema’s ouders belangrijk vinden voor de MR en de ervaringen van ouders en
kinderen met de Regelluwe dagen.

Onderzoeksresultaat
In totaal zijn er 54 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Circa een kwart van de
ouders/verzorgers heeft gereageerd. Inhoudelijk heeft het MR-onderzoek voldoende input
opgeleverd waar de MR aan de slag kan gaan.
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Analyse & aanbevelingen communicatie MR
De huidige communicatie MR met ouders verloopt grotendeels via de tweewekelijkse
Infobrief vanuit school en incidenteel via een speciale mail vanuit MR. Dit wordt ook in dit
onderzoek bevestigd.

Afbeelding 2: huidige informatievoorziening MR

Afbeelding 3: gewenste informatievoorziening MR

Infobrief
De MR gebruikt op dit moment de Infobrief als belangrijkste communicatiekanaal richting
ouders. In de huidige aanpak wordt alleen een MR-bericht geplaatst als er “íets nieuws te
melden is”.

Als het mogelijk is voor elke Infobrief een nuttig bericht vanuit de MR te creëren, dan is het
aan te bevelen om in elke nieuwsbrief iets “van de MR te laten horen”.
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Speciale MR (nieuws-) brief
In de huidige communicatie gebruikt de MR slechts incidenteel een speciale nieuwsbrief of
mail voor communicatie met ouders.

Voor actuele zaken of specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld zoals de terugkoppeling rondom
dit onderzoek, lijkt een speciale nieuwsbrief per mail een passende aanvulling op de huidige
communicatiestrategie.

MR webpagina
De MR-pagina wordt tot op heden niet gebruikt voor communicatie met ouders. De
schoolwebsite wordt eigenlijk alleen gebruikt voor algemene informatie over de MR, de
MR-notulen en MR-jaarverslagen. Toch vindt een kwart van de respondenten dat
informatievoorziening via de MR-webpagina zou moeten verlopen.

Het is daarom te adviseren de schoolwebsite te voorzien van meer informatie over
medezeggenschap op de Borgwal.

Fysieke MR-bijeenkomsten
Er worden door de MR geen inloopmomenten, info- of thema-avonden georganiseerd. Uit
het onderzoek blijkt dat redelijk wat ouders/verzorgers (16% van de reacties) juist die fysieke
bijeenkomsten c.q. contactmomenten wenst.

Het is te overwegen een bijeenkomst rondom een actueel MR-thema te organiseren. Het
heeft de voorkeur zo’n moment met ouders te combineren met een andere schoolactiviteit
voor ouders.

Overig
De Medezeggenschapsraad communiceert tot op heden vrijwel nooit indirect via
leerkrachten, klassenouders, onderwijsondersteunend personeel of Stichting De Linge. Toch
geeft opmerkelijk genoeg 15% aan graag geïnformeerd te willen houden via de
klassenouders. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat de klassenouders voor veel
ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt is uit eigen geleding waar het school aan gaat.

Een optie voor toekomstige communicatie vanuit de MR bestaat uit het actief betrekken van
klassenouders.

Conclusie
Het onderzoek onder ouders levert de MR voldoende aanknopingspunten om haar eigen
communicatie te verbeteren. Vaker communiceren via Infobrief, speciale MR-nieuwsbrief in
het leven roepen voor geschikte (actuele) onderwerpen, actualiseren en uitbreiden
informatie op de MR-webpagina op de schoolsite, meer zichtbaar zijn als MR op
‘school-ouder contactmomenten zoals open dagen en infoavonden aan het begin van het
schooljaar.
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Analyse & aanbevelingen MR-onderwerpen
Ouders en verzorgers vinden vooral de thema’s kwaliteit van het onderwijs (76%),
individuele aandacht (68%), lestijden (55%) en passend onderwijs (54%) belangrijk. Ook de
thema’s kwantiteit van onderwijs en tussenschoolse opvang (beiden 41%) scoren hoog.
Sociale contacten tussen leerlingen (37%), het wegwerken van leerachterstanden en
afstandsonderwijs (beiden 28%) worden eveneens door ouders/verzorgers gezien als
belangrijke thema’s.

Werkwijze MR
In het algemeen is het aan te raden om als MR na te denken over in hoeverre de MR een
visie of standpunt moet innemen als het gaat om het schoolbeleid ten aanzien van
onderwijskwaliteit, passend onderwijs, individuele aandacht voor leerlingen (les op niveau).

Analyse Regelluwe Dagen (RLD)

Rapportcijfer opbrengsten RLD
Bijna alle deelnemers aan het onderzoek hebben de regelluwe dagen meegemaakt. In de
vragenlijst konden ouders/verzorgers de resultaten van deelname aan het rijksexperiment
‘de Regelluwe School’ een rapportcijfer geven. Hierbij werd een schaal gehanteerd van 1 tot
10, waarbij een 1 voor zeer slechte resultaten en een 10 voor uitstekende resultaten staat.
Meer dan de helft van de ouders waardeerde deze deelname met een cijfer 7 of hoger. Een
kwart gaf een cijfer 4 of lager.

Opvallend was dat maarliefst 17% het cijfer 5 heeft gegeven, waarbij dit cijfer eigenlijk het
middelpunt op de schaal aangeeft.  Het cijfer 5 komt op deze schaal in het midden uit en
duidt op een ‘neutrale’ waardering, ofwel niet goed/niet slecht.

Afbeelding 4: cijfer deelname rijksexperiment ‘De Regelluwe School’
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Er kan dus geconcludeerd worden dat weliswaar de meerderheid van de ouders deelname
aan het rijksexperiment positief beoordelen, maar dat de meningen tegelijkertijd ook
verdeeld zijn.

Ervaringen met RLD
Op de twee vragen hoe ouders en kinderen de regelluwe dagen hebben ervaren en
ingevuld, komen grofweg 3 categorieën van antwoorden terug:

1. uitdagingen met betrekking tot opvang,
2. vrije dagen gevuld met leuke activiteiten variërend van spelen tot en met een dagje

uit
3. werken aan schooltaken, thuiswerkopdrachten of muiswerk

Bijna 70% van de antwoorden hebben betrekking op de belasting op het thuisfront wat
betreft opvang. Het was al duidelijk uit alle signalen die door school en MR werden
ontvangen, maar de open vragen met betrekking tot de Regelluwe Dagen bevestigen dat de
meerderheid van de ouders/verzorgers problemen/uitdagingen hebben ervaren bij het
organiseren van opvang.

Wanneer alle leuke activiteiten voor/met kinderen samengevoegd worden (denk aan spelen,
sporten, relaxen, dagje uit, shoppen, op visite bij familie of vrienden), is in grofweg de helft
van de gevallen iets leuks gedaan met of door de kinderen.

Verder is door veel ouders en kinderen thuis gewerkt aan schoolopdrachten, hetzij via
thuiswerkopdrachten of werken aan de weektaak (circa 60%). Een enkele ouder geeft aan
dat een vrije dag ook een dag-vrij-van-school is en dat het kind dan niet met schoolwerk
bezig was.

Conclusie
De belangrijkste conclusie die te trekken is uit de ervaringen met Regelluwe Dagen, is dat
hoewel veel ouders de achtergronden van het project begrijpen en waarderen, het voor het
merendeel van de ouders een zware belasting of flinke uitdaging was om die schoolvrije
dagen thuis op te vangen.

Het verdient dan ook de aanbeveling in de toekomst activiteiten die leiden tot schoolvrije
dagen niet zomaar in te voeren. Uit een aantal reacties blijkt dat ouders behoefte hebben
aan opvang-oplossingen vanuit school en dat zij minimaal vooraf willen meedenken over het
al dan niet invoeren van extra lesvrije dagen.
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Samenvatting Tips MR & directie
Er is veel input geleverd in de open vragen waarin ouders werd gevraagd om tips voor MR
en directie.

Tips & punten voor MR
Op hoofdlijnen zijn de volgende tips voor de MR te noemen:

1. vaker ouders benaderen via een soortgelijke vragenlijst om hen te betrekken, hun
mening/draagvlak te peilen en input te verzamelen over wat er leeft onder ouders

2. communicatie en zichtbaarheid van de MR kan verbeterd worden: meer informatie op
de MR-webpagina (vergaderdata, agenda’s en verslagen, achtergrondinfo MR, MR
jaarplan, taken/ rollen en bevoegdheden MR)

Tips & punten voor directie
Bij de open vragen hebben enkele ouders een specifiek punt uitgebreid beschreven. Deze
worden 1-op-1 rechtstreeks met de schooldirectie gedeeld.


