VERSLAG
WMS congres 2021 geheel digitaal

CORONATIJD VRAAGT
WENDBAARHEID
De deelnemers van de fysieke bijeenkomst hoorden nauwelijks een
week van tevoren dat het WMS congres op 24 november 2021 in de
ReeHorst in Ede door de oplopende coronabesmettingen niet door
kon gaan. Het digitale alternatief was echter geen teleurstelling.
Zittend op de werkplek of thuis op de bank, het was een bijzondere
ervaring om de sprekers en workshops op je eigen scherm te volgen.
Voor de onderwijssector en dus ook de medezeggenschap is flexibiliteit in deze coronatijd belangrijk. De titel van het congres ‘Wendbare
medezeggenschap’ was dus goed gekozen. Leonie de Bruin
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centrale thema van haar presentatie: vertrouwen. Hoe belangrijk het geven van
vertrouwen aan mensen is, en vooral aan
kinderen, heeft ze ervaren in haar werk in
een jeugdgevangenis. Doordat de groep
waaraan ze dramalessen gaf na een incident zeer agressief werd, realiseerde ze
zich dat ze hun vertrouwen had beschaamd. ‘Ik kreeg een tweede kans en
nam me voor vanaf dat moment eerlijk te
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'Ga geen schurende
onderwerpen uit de weg'

Het lukte de leerkracht om door met ze te
zingen toch contact te maken. Maduro
gaf mr-leden tot slot mee wat belangrijk is
voor een goede samenwerking. ‘Wie is de
directeur, wie is de bestuurder? Weet met

dyslectisch was. Een therapeut zag z’n

ze allemaal beter presteren en nam hun

wie je te maken hebt, leer elkaar kennen

potentie, bracht hem in contact met filo-

zelfvertrouwen toe. Maduro benadrukte

en zorg dat er wederzijds vertrouwen is.

sofie en werd dichter. Gershwin Boneva-

wel dat helpen niet hetzelfde is als jezelf

En pak grote problemen stap voor stap

cia is nu de stadsdichter van Amsterdam.

opdringen, maar het kind het zelf laten

aan. De mr kan het verschil op veel grote-

Het verhaal bracht Maduro direct bij het

doen, daar krijgt het zelfvertrouwen van.

re schaal maken dan je denkt.’
Na de pauze gingen de deelnemers naar

Stichting de Nationale DenkTank organiseert jaarlijks een denktank waarin 20
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oplossingen met als doel de Nederlandse maatschappij vooruit te helpen.

ontmoeten om ervaringen uit te wisselen

Sterk Medezeggenschap is een initiatief van het ministerie van OCW om be-

en van elkaar te leren, doe je toch het

trokkenen bij de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te on-

liefst tijdens een fysieke bijeenkomst. En

dersteunen. Het CAOP verzorgt deze ondersteuning in samenwerking met de

de lekkere lunch, waar de ReeHorst elk

PO-Raad, VO-raad, AVS, Algemene Onderwijsbond, CNV Academie, FvOv,

jaar weer zijn best voor doet, die moesten

LAKS, VOO en Ouders en Onderwijs. Zie ook sterkmedezeggenschap.nl.

de deelnemers voor het tweede jaar op rij
missen… 
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