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Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van Openbare 
Montessorischool de Mare van het schooljaar 2020-2021. Dit jaarverslag beschrijft de 
activiteiten van de MR in het schooljaar 2020-2021 en bovendien de ontwikkeling die zij 
heeft doorgemaakt samen met de school.   
  
Wat doet de MR?   
Voor de begripsvorming is het goed om de rol van de MR nader toe te lichten. Iedere school 
heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De 
MR is een orgaan gericht op medezeggenschap (inspraak). De MR bestaat uit een deel 
personeel (personeelsgeleding) en een deel ouders (oudergeleding). De MR overlegt met de 
directie van school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs. 
Besteding van (financiële) middelen, de NPO-gelden, de keuze van verschillende methodes, 
veiligheid in en rond de school enzovoort.   
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om 
advies en instemming moet vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening 
geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De 
directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, de 
formatie, het schoolbudget en de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn 
(Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie 
en een kanaal voor ouders met vragen en/of opmerkingen.   
  
Samenstelling  
De MR bestaat dus uit een afvaardiging van leerkrachten en ouders. De directie maakt geen 
onderdeel uit van de MR, maar neemt op verzoek wel deel aan de vergaderingen. De omvang 
van MR hangt af van het aantal leerlingen op school. De MR van de Mare in het schooljaar 
2020-2021 bestond uit 5 ouders en 4 personeelsleden. In de loop van het schooljaar hebben er 
verschillende veranderingen bij de personeelsgeleding plaatsgevonden. De gehele 
samenstelling van de personeelsgeleding is veranderd. De samenstelling van het schooljaar 
2020-2021 was als volgt:   

Personeelsgeleding  
• Jacqueline de Kok-Knijft (gehele schooljaar)   
• Quirine van der Werff (gehele schooljaar)   
• Carolien Broeksema (april 2020 - heden) - voorzitter   
• Bernadette Evers (april 2020 - heden)   
• Jonathan Baan (september 2020 - maart 2021)   
• Arianne Vliegenthart (september 2020 - juni 2021)   
• Jim van Nijnatten (september 2020 – september 2020)   
• Daisy de Wolf (september 2020 - januari 2021)  

Oudergeleding  
• Karim El-Khetabi (gehele schooljaar)   
• Randy Robinson (gehele schooljaar)   
• Alma Mansour (gehele schooljaar)   
• Gladys Cleve (gehele schooljaar)   
• Angela Smit Martinez (gehele schooljaar) - secretaris   

Naast de formele leden van de MR heeft ook Hugo Jacobs en Marieke Meijer 
(directie) regelmatig de vergadering bijgewoond.   
  
Werkwijze MR  
De MR werkt met een jaarprogramma waarop onderwerpen zijn gepland. Deze planning is 
volledig openbaar en sluit ook inhoudelijk aan bij het jaarplan dat OBS de Mare hanteert. De 
ouders en leerkrachten zijn een belangrijpe bron voor klankborden. Ook werken wij samen met 
de GMR en BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Iedereen is te alle tijden welkom 
om (de openbare) vergaderingen bij te wonen maar ook om feedback te geven.   



 

 

 

  
Data vergaderingen  
Op deze data hebben er schooljaar 2020-2021 vergaderingen plaatsgevonden:   

• 17 september 2020  
• 19 november 2020  
• 7 januari 2021  
• 8 februari 2021  
• 14 april 2021  
• 20 mei 2021  
• 1 juni 2021  
• 9 juni 2021  
• 1 juli 2021  
• 13 juli 2021   

  
Vergaderingen en onderwerpen  
Zoals hierboven te zien is, is de MR het afgelopen schooljaar verschillende malen bij elkaar 
geweest. Er hebben extra vergaderingen plaatsgevonden omdat er wegens de corona-
crisis extra informatie verstrekt moest worden of verschillende besluiten moesten worden 
genomen waarin de MR adviesrecht had. Tijdens de vergaderingen zijn vele zaken besproken 
en vastgelegd middels notulen. Deze notulen zijn te vinden op de website van de Mare.   
  
Hierbij de onderwerpen waarover de MR al dan niet instemming heeft gegeven of advies heeft 
gegeven aan de directie.   
Instemming   

• Schooljaarplan 2021 - 2022   
o Instemming is verleend door gehele MR, met als voorwaarden: 'De gehele 
MR vindt het belangrijk dat het team inspraak heeft bij de cursussen die 
gegeven zullen worden op de studiedagen. Dit met zicht op de NPO-gelden 
die hiervoor ingezet zullen worden en ook de ervaren werkdruk. In het verleden 
is gebleken dat cursussen aangeboden zijn en deze niet volledig of zonder 
verdere uitleg zijn gestopt. (..) Uiteraard willen wij met z’n allen onze krachten 
bundelen om de achterstanden tegen te gaan, maar dat dit wel in goed overleg 
met het team van de school gebeurt.'  

• Schoolgids 2021 – 2022   
o Instemming is verleend door oudergeleding   

• Formatie 2021 – 2022  
o Instemming is verleend door leerkrachtgeleding  

• Begroting (en NPO gelden) 2021  
o Instemming is verleend gehele MR   

• Vrijwillige ouderbijdrage en allocatie   
o Instemming is verleend door oudergeleding   

Advies   
• Vakantieplanning  

o Advies is gegeven door oudergeleding   
• Jaarrooster   

o Advies is gegeven door oudergeleding  
• Extra: Coronamaatregelen op school   

o Advies is gegeven door oudergeleding   
  
 
 
 
 



 

 

 

Overige besproken onderwerpen:   
• NPO-gelden menukaart en besteding NPO-gelden   
• Campus aan de Grift   
• Lockdown, corona en bijbehorende zaken  
• Toetsen tijdens de coronaperiode  
• Noodopvang op de Mare tijdens de coronaperiode   
• Ouderbijdrage  
• Stagebeleid  
• Studiedagen  
• Jaarplanning   
• Toetsen en resultaten   
• NIO toets   
• Afschaffen schoolzwemmen   
• Daling leerlingenaantal   
• Vrijwillige ouderbijdrage   

Voor meer inhoudelijke achtergrond verwijzen we u naar de notulen die via de website van OBS 
de Mare te vinden zijn.   
  
Overige activiteiten:   
Geen overige activiteiten   
  
Overzicht voorgenomen MR bespreekonderwerpen 2021-2022  

• NPO-gelden   
• Campus aan de Grift   
• Taakbeleid; schoolondernemingsplan   
• Schoolgids 2022-2023  
• Evaluatie jaarplan 2021-2022  
• MR jaarverslag  
• Evaluatie gang van zaken MR   
• Ambities MR  
• Schooljaarplan 2022-2023  
• Begroting 2022  
• Veiligheid rond de school (parkeren/verkeer rond de school)   
• Excursies en uitjes leerlingen   
• Studiedagen en terugkoppeling naar ouders   
• Bewegingsonderwijs (afschaffen schoolzwemmen)   
• Veiligheidsplan  
• Vijf gelijke dagen model   

  
Net als in voorgaande jaren kan het voorkomen dat gedurende het schooljaar nieuwe 
onderwerpen op de agenda worden gezet. Deze onderwerpen zullen in het jaarverslag 2021-
2022 worden opgenomen.   

 

 


