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Rol medezeggenschapsraad bij het Nationaal Programma Onderwijs

Beste leden van de medezeggenschapsraad,
Allereerst wil ik u met deze brief bedanken voor uw inzet en betrokkenheid bij uw
school. Deze is van belang bij het nemen van beslissingen voor goed onderwijs
voor uw leerlingen. Ten tweede wil ik met deze brief uw aandacht vragen voor uw
rol bij het Nationaal Programma Onderwijs. Uit de tweede voortgangsrapportage
van het Nationaal Programma Onderwijs blijkt dat niet alle
medezeggenschapsraden instemming hebben verleend. 1 Hier kunnen
verschillende redenen voor zijn. Het is vooral belangrijk dat het schoolprogramma
en de aanpassingen daarvan worden besproken met zowel ouder-, leerling- als
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. Om dat belang te
benadrukken stuur ik u deze brief.
Het Nationaal Programma Onderwijs is in het voorjaar van 2021 gestart en heeft
het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona tot doel. Elke
school krijgt geld om de leerlingen te helpen hun leerprestaties weer op het peil
van voor de coronapandemie te kijken. Om dit geld goed te besteden heeft uw
school een schoolprogramma opgesteld. Daarin staan welke maatregelen worden
genomen om de leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen ter herstellen en
hoeveel geld dat kost.
Het is belangrijk dat er een schoolprogramma is opgesteld waar iedereen in de
school - schoolleiding, schoolbestuur, leraren, ouders, leerlingen, ondersteunend
personeel en de medezeggenschapsraad - achter staat. De schoolleiding brengt
dit in de medezeggenschapraad ter instemming. Als medezeggenschapsraad heeft
u een rol in het toetsen van het goed doorlopen van de procedure. En u heeft een
rol in het toetsten of iedereen in de school voldoende betrokken is geweest bij het
opstellen van het schoolprogramma. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door met
leraren, ondersteunend personeel, ouders en leerlingen te spreken over het
schoolprogramma. Dit zijn belangrijke taken, waar ik u dankbaar voor ben.
Dit voorjaar voert de school opnieuw de schoolscan uit, waarmee in beeld wordt
gebracht hoe de uitvoering loopt en hoe het met de leerlingen gaat. Op basis
daarvan moet het schoolprogramma opnieuw worden bekeken en waar nodig
https://www.nponderwijs.nl/actueelinieuws/2022/04/14/tweede-voortgangsrapportagenp-onderwijs
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aangepast, zodat het schoolprogramma en de behoeftes van de leerlingen op
elkaar blijven aansluiten. U heeft instemmingsrecht op het schoolprogramma
omdat dit betrekking heeft op de onderwijskundige doelstellingen van de school
en u weet als medezeggenschapsraadslid goed wat er nodig is. Het
instemmingsrecht geldt ook voor aanpassingen van het schoolplan. Dat betekent
dat u (mee)beslist over de gekozen maatregelen en welk deel van het geld ervoor
wordt ingezet. Ik verwacht dan ook dat u als medezeggenschapsraad gebruik
maakt van het instemmingsrecht.
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Daarbij is het belangrijk dat u leraren, ouders en leerlingen informeert en betrekt
bij uw besluit. Bijvoorbeeld via een (digitate) vragenlijst of koffiebijeenkomst op
school. In de bijgevoegde handreiking vindt u ook een aantal tips voor een
constructief gesprek met uw schoolleider. U kunt voor meer informatie terecht op
de website van het Nationaal Programma Onderwijs www.nponderwijs.nl, ook in
het geval u het gevoel heeft geen gebruik te kunnen maken van uw
instemmingsrecht. U kunt ook contact opnemen met de NP Onderwijs helpdesk en
advieslijn via (0800) 424 04 24 en info@nationaalprogrammaonderwijs.nl. Voor
ondersteuning kunt u terecht op de website van Sterk Medezeggenschap
www.sterkmedezeggenschap.nl.
Uw kennis en ervaring zijn van belang voor een goed herstel en ontwikkeling van
het onderwijs tijdens en na corona. Ik moedig u daarom aan om constructief en
met enthousiasme uw rol voor goed onderwijs voor uw leerlingen te vervullen.
Met vriendelijke groet,
de
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