Handreiking

Goede inhoudelijke
informatie voor je
(G)MR-werk

Waar

vind je goede inhoudelijke
informatie voor je
(G)MR-werk?

Wanneer je lid bent van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad (G)MR op een basisschool of middelbare
school ben je betrokken bij het schoolbeleid en praat je
hierover mee. Aangezien een school in sommige gevallen
advies of instemming moet vragen aan de medezeggenschapraad, is de medezeggenschapsraad een belangrijk
orgaan en ben je van essentieel belang voor het goed
functioneren van de school.

O

m je werk als (G)MR-lid goed uit te kunnen voeren, moet je op de hoogte te zijn
van bepaalde zaken. Anders wordt meepraten over de vele beleidselementen
lastig. In deze handreiking sommen we een aantal websites op die heldere,
inhoudelijke informatie bevatten die jou van pas komen en verder helpen bij
jouw (G)MR-werk.

Scenariomodel
Wordt van jullie als (G)MR verwacht dat jullie advies geven over het meerjarig financieel
beleid? Of moeten jullie instemming verlenen aan de vaststelling van de formatie van
jullie school of bestuur? Zijn jullie benieuwd hoe de leerlingaantallen binnen een school
zich gaan ontwikkelen en willen jullie het bestuur vragen hoe zij hier mee om zullen gaan?
Dan kun je het Scenariomodel PO van het Arbeidsmarktplatform PO en het Scenariomodel
VO van Voion raadplegen voor actuele inzichten in jullie school of bestuur. Met het
Scenariomodel kun je leerlingenprognoses inzien en inzicht krijgen in de formatieraming
en bekostiging van een school of bestuur. Met deze tool kun je ook je eigen scenario’s
doorrekenen op basis van alternatieve veronderstellingen, bijvoorbeeld wanneer er een
nieuwe woonwijk in de nabijheid van een school wordt gebouwd. Op basis van de prognoses
die uit het Scenariomodel rollen, kun je als (G)MR bijvoorbeeld besluiten om bepaalde
agendapunten aan te dragen en/of daarover advies te geven.
Voor meer informatie plus de link naar de website, zie:

Scenariomodel primair onderwijs

Scenariomodel voorgezet onderwijs
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Scholen op de kaart PO & VO

Benchmark PO & VO

Scholen vertellen op Scholen op de kaart hun verhaal
bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. Met
Scholen op de kaart kun je als (G)MR daardoor zelf actief
informatie opzoeken over diverse zaken rondom het
onderwijs op jouw school. Denk bijvoorbeeld aan informatie
over de samenstelling van het medewerkersbestand of
aan de ouder- en leerlingtevredenheid. Of misschien wil
je zien hoe jullie school scoort op de eindtoetsen
ten opzichte van vergelijkbare scholen.

Met de Benchmark PO&VO heb je als (G)MR inzicht in
verschillende domeinen waarmee je jouw organisatie
kunt vergelijken met andere besturen. Daarnaast krijg je
inzicht in hoe jouw instelling ervoor staat op de terreinen
financiën, medewerkers en huisvesting. Alle gegevens in
de benchmark zijn gebaseerd op data, bijvoorbeeld van
DUO, de Inspectie of het Kadaster.

Mochten jullie als (G)MR naar aanleiding van informatie op
Scholen op de kaart meer inzicht willen in bepaalde zaken,
dan mogen jullie hier vanwege het informatierecht om
vragen bij het bestuur of de schoolleiding. Alle scholen
hebben toegang tot diverse rapportages, bijvoorbeeld over
eindtoetsresultaten of doorstroom naar het vo. Deze staan
achter een inlog in ‘Vensters’: het programma achter
Scholen op de kaart. De school heeft hier inlogcodes voor.
Hebben ze deze niet (meer), dan kunnen ze contact
opnemen met de PO-Raad. Het zelfstandig opvragen van
informatie bij de schoolleiding geeft jullie de mogelijkheid
om onafhankelijk informatie te vergaren en zelfstandig
onderwerpen te agenderen.

Willen jullie als (G)MR een onderwerp agenderen of
daarover advies uitbrengen en hebben jullie informatie
nodig om het bestuur te spiegelen aan een andere groep?
Dan is de benchmark een handig hulpmiddel om raad te
plegen. Met de benchmark kun je bijvoorbeeld vergelijken
op basis van dienstverbanden en wellicht besluiten dit
thema te agenderen wanneer blijkt dat jullie bestuur veel
minder vaste dienstverbanden heeft dan gelijksoortige
besturen. Andere informatie die hier te vinden is en van
waarde kan zijn voor jullie als (G)MR, zijn zaken rondom
financiën (waaronder, lasten, baten en de reservepositie),
huisvesting, het verzuim, leeftijdsopbouw van mede
werkers en het bestuursprofiel.

Toezichtresultaten inspectie
van het onderwijs
Is het nodig voor jullie als (G)MR om rapporten en toezichtresultaten over jullie school of bestuur in te zien, zodat
jullie op basis hiervan bijvoorbeeld een advies kunnen
geven aan de schoolleiding? Willen jullie bijvoorbeeld het
verloop van examencijfers van de afgelopen drie jaar inzien
of het pedagogisch klimaat? Dan kan je het beste naar de
website van de Onderwijsinspectie gaan. Op deze site kun
je de inspectiegegevens van jullie bestuur, school of
instelling grondig bekijken. Enkele soorten informatie die je
op deze site aantreft zijn inspectierapporten, eindoordelen
van de inspectie op schoolniveau en uitgevoerde thema
onderzoeken.
Voor meer informatie plus de link naar de website, zie:

Toezichtresultaten

Voor meer informatie plus de link naar de website, zie:

Voor meer informatie plus de link naar de website, zie:

Benchmark PO&VO
Scholen op de kaart

www.sterkmedezeggenschap.nl
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