
 

Bericht van de medezeggenschapsraad - december 2022 

 

Beste collega’s, ouders en 

belangstellenden,  

 

De medezeggenschapsraad wil graag 

zijn achterban op de hoogte houden van 

relevante onderwerpen uit de MR-

vergaderingen. In dit MR-bericht 

informeren we je over een aantal 

agendapunten van de MR-vergadering 

van 29 november 2022. 

 

De vakantieregeling voor schooljaar 

2023-2024 is vastgesteld in de GMR. De 

vakanties voor komend schooljaar zijn 

op de websites van de scholen terug te 

vinden.  

 

In de CAO VO 2022-2023 zijn afspraken 

gemaakt over werkdrukvermindering. 

Vanuit het onderwijsakkoord zijn ook 

financiële middelen ter beschikking 

gesteld om deze verlaging van de 

werkdruk te kunnen bekostiging. De 

regeling bestaat uit twee delen:  

 een individueel gedeelte dat regelt 

dat er 40 uren extra persoonlijk 

budget is bij een voltijds 

aanstelling.  

 het tweede deel is een collectief 

deel. De cao schrijft voor dat de 

besteding hiervan in de kleinst 

mogelijke organisatie-eenheid 

(team) wordt bepaald. 

In de MR is uitgebreid gesproken over 

hoe beide delen van het akkoord 

worden toegepast op de Wolfertscholen. 

De manier waarop het individuele deel 

wordt toegepast moet op elke locatie 

gelijk zijn. Het collectieve deel wordt op 

elke locatie uitgewerkt door de 

personeelsadviesraad. Door de 

personeelsleden van elke locatie moet 

erover gestemd worden. De MR houdt 

de vinger aan de pols of de procedure 

op de scholen wordt gevolgd zoals 

afgesproken, voordat ingestemd wordt.  

 

Door de algemene directie is naar 

aanleiding van het schoolplan een 

jaarplan bovenschoolse zaken 

opgesteld, waarin de ambities voor de 

komende jaren zijn uitgewerkt. Hierin 

worden ambities uitgesproken over 

onderwijs, personeel en organisatie. De 

MR juicht het toe dat de ambities op 

deze manier geëxpliciteerd worden. 

Tegelijkertijd zijn we positief-kritisch 

over hoe concreet de ambities 

beschreven zijn.  

 

De begroting van de scholengroep voor 

2023 is uitgebreid besproken en 

bevraagd. De MR heeft naar aanleiding 

daarvan een positief advies uitgebracht. 

Matthijs Ruitenberg komt op elke locatie 

de begroting toelichten voor 

geïnteresseerde personeelsleden.  

 

Namens de medezeggenschapsraad,  

 

Lisette Crooijmans 

mrsecretariswvb@wolfert.nl 
 

https://www.wolfert.nl/wp-content/uploads/2022/11/Wolfert-van-Borselen-schoolplan-2022-2026.pdf
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