BELEID
Team en mr als afspiegeling van de maatschappij

KWALITEIT DOOR
DIVERSITEIT
Leraren hebben voor leerlingen een voorbeeldfunctie en zijn daarmee
een rolmodel. Rolmodellen spelen, zoals we weten van de promotiecampagnes om vrouwen in de techniek te krijgen, een belangrijke rol
bij het doorbreken van stereotyperingen en vooroordelen. Het is dan
ook een goede zaak als schoolteams en medezeggenschapsraden qua
samenstelling een goede afspiegeling zijn van onze samenleving.
Diversiteitsbeleid kan hier een bijdrage aan leveren. Birgitte Plasmans
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hebt, hoe zorg je er dan voor dat ouders
en leerlingen betrokken zijn bij de
school? Dat vraagt ook om bewustwording over de manier waarop je als school
of mr communiceert. Schriftelijke communicatie is niet altijd de beste manier
om mensen te bereiken, omdat ze niet
alles kunnen begrijpen. En is de mr wel
een goede afspiegeling van de school?
Hoe zorg je ervoor dat je uit alle geledingen en achtergronden mensen voor de
medezeggenschap werft?’
Volgens Hommen is het goed om als mr
na te denken over je missie en visie in het
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De mr en diversiteit
1. Ontwikkel een visie op diversiteit.
2. Zorg dat iedere medewerker, leerling en ouder zich in jouw mr herkent.
3. Zet diversiteit op de agenda. Maak gebruik van je initiatiefrecht.
4. Werk aan een krachtige en passende communicatie met je gehele achterban.

• Bijlsma, H. & Keyser, M (2021)

Meer te weten komen over elkaars kijk op de school zorgt voor wederzijds begrip.

Erken de ongelijkheid. De

5. Volg het diversiteitsbeleid in de schoolorganisatie. Zorg dat dit geborgd wordt.

kracht van diversiteit in onderwijsteams.
• Defourney, R. & Noort, P.

bewust hoe je misschien onbewust ge-

tijdelijk project of modeverschijnsel te

(2016) Wat is het effect van het

drag vertoont en daardoor collega’s uit-

zien. Diversiteitsbeleid moet volgens

geslacht van leraren in het

sluit. Betrek ook ouders hierbij. Zij kun-

Hommen in het dna van de organisatie

primair onderwijs?

nen soms anders reageren dan je denkt

zitten. ‘Je kunt alles wel op papier zetten,

• Scheeren, J. (2020) Literatuur-

en minder begrip tonen voor bepaalde

beleidsstukken kunnen nog zo mooi zijn,

studie Diversiteit in de top en

collega’s.’

maar als er daarna niets meer mee ge-

bij leraren in het PO.

Goed voorbeeld

daan wordt, heb je er niks aan. Ook daar
is een rol weggelegd voor de medezeg-

Let er als mr op dat het bestuur het di-

genschap. Om dit beleid te monitoren en

Birgitte Plasmans is onderwijs-

versiteitsbeleid naar alle medewerkers,

te evalueren. Zorg er voor dat ook nieuw-

kundige en directeur van een

ouders en leerlingen uitdraagt. Een goed

komers in de mr op de hoogte zijn van

school voor speciaal basisonder-

voorbeeld doet immers goed volgen. Tot

het belang van diversiteit, zodat het niet

wijs. Ze was als leerkracht vier

slot geeft de procesregisseur van Sterk

van de agenda verdwijnt als de zittings-

jaar gmr-voorzitter.

Medezeggenschap aan diversiteit niet als

termijn van mr-leden erop zit.’

<

Nieuw redactielid
gezocht
In verband met het vertrek van een van onze redactieleden zijn wij op zoek naar een
nieuw redactielid voor MR magazine. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die werkzaam is in de onderwijssector en thuis is in de medezeggenschap in het
primair en voortgezet onderwijs. Een belangrijke voorwaarde is dat zij of hij
ervaring heeft met het schrijven van heldere en toegankelijke artikelen voor de brede doelgroep van MR magazine. De werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van redactievergaderingen (acht
keer per jaar afwisselend op locatie in Utrecht en digitaal), het
lezen en beoordelen van kopij en het schrijven van artikelen.
Neem voor meer informatie contact op met Leonie de Bruin, hoofdredacteur MR magazine, tel. 06-11370185 of leonie@ldbcommunicatie.nl. Wilt u in aanmerking komen voor deze functie, stuur dan een
mail met een kort cv naar leonie@ldbcommunicatie.nl.
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