
MR vergadering 4 november 2021 
 
Aanwezig:  

OMR: Karim El Khetabi, Gladys Cleve, Randy Robinson,  
Angela Smit (secretaris) 

PMR: Quirine van der Werff, Jacqueline Knijft,  
Birgitta Biemans (notulist) 

 Gast: Hugo Jacobs 
 
 
 

1. Opening 
In verband met ziekte van Carolien Broeksema zal Quirine de vergadering voorzitten. 
Bernadette Evers is afgemeld. 

 
 

2. Mededelingen 
• Een tweetal ouders heeft zich aangemeld voor de OMR. Carolien voorziet de 

ouders eerst van de benodigde informatie. Mochten beide ouders zich definitief 
aanmelden als kandidaat, dan volgen er verkiezingen.  

• Birgitta wordt voorgesteld als nieuw PMR-lid. Zij zal voortaan de notulen 
verzorgen. 

• De nieuwsbrief van de Mare is een succes; de brief in 1100 keer bekeken en 
ouders zijn enthousiast. Angela zal naar aanleiding van de notulen het 
onderdeel vanuit de MR verzorgen, samen met Birgitta. 

• Voor de volgende vergadering zal Aagje Hoekstra, cultuur coördinator, 
worden uitgenodigd om te praten over het aanbod van culturele vorming en 
burgerschap op school.  

• De MR heeft veel vergaderpunten voor dit jaar. Besloten wordt op 9 december 
een extra MR-vergadering in te lassen.  

• Dit jaar zullen de schoolreizen doorgaan, zoals vastgelegd in de jaarplanning. 
Er komen geen extra schoolreizen, omdat dit logistiek niet haalbaar is. De 
verwachting is dat de sportdagen dit jaar wel doorgaan, omdat de 
verbouwing op het sportveld afgerond is. Er wordt gesproken over de 
verschillen tussen BOOR-scholen onderling en het ontbreken aan alternatieven 
in het afgelopen schooljaar.  

 
3. NPO-gelden  

Voor dit onderdeel is Hugo Jacobs uitgenodigd om uitleg te geven over de uitgaven 
van de NPO-gelden. 
De NPO-gelden zijn gereserveerd in het jaarplan. Het geld moet binnen twee jaar zijn 
uitgegeven. Op de Mare ziet dat er als volgt uit: 
 

• Personele aanwinst: Er zijn vier onderwijsassistenten aangenomen en twee 
remedial teachers. Zij geven sturing aan de achterstanden, na analyse en 
informatie per klas in samenspraak met de leerkracht. Hopelijk zijn de eerste 
resultaten zichtbaar in december/januari.  

• Metacognitie: Er is een scholing uitgezet voor het gehele team over 
metacognitie. Dit is besloten voor dit schooljaar en krijgt eventueel een vervolg 
in het nieuwe schooljaar.  

• Zulu Connect: Er is een aanvulling vanuit de NPO-gelden op een reguliere 
uitgave voor een nieuw leerlingsysteem. Er zijn extra Chromebooks besteld en 



voor iedere leerkracht een laptop. Het ICT-beheer van de Mare komt volledig 
onder bij BOOR. Hierdoor wordt de digitale omgeving veiliger, is er meer 
overzicht en een beter beheer. De ICT-er op school zal, samen met de stagiair, 
door BOOR begeleid worden in dit proces.  

o De programma’s waar de leerlingen mee werken veranderen niet. De 
inlogcode verandert wel, maar wordt makkelijker in het gebruik.  

o In december zal het team een studiedag hebben over deze digitale 
overstap.  

• Parnassys: Het team zal twee studiedagen vanuit Parnassys krijgen over 
leerlijnen.  

• Herinrichting kleuterplein: Het kleuterplein moet aangepast worden naar een 
Montessoriaans kleuterplein. Momenteel zijn we in afwachting van de 
ontwikkelingen van de Campus aan de Grift en de (financiële) samenwerking 
met de Sterrensteen op dit gebied. Afhankelijk van de te nemen beslissingen, 
wordt het kleuterplein heringericht. Mocht deze ontwikkeling langer duren dan 
de geldigheid van de NPO-gelden, dan wordt dit geld besteed om personeel 
langer in dienst te kunnen houden.  

• Burgerschap en culturele vorming: dit is een speerpunt vanuit BOOR en 
opgenomen in het strategisch beleidsplan. Ieder BOOR school moet een 
Burgerschapsacademie worden. Kunst, cultuur en burgerschap worden 
gebundeld in een geïntegreerd programma. Door het aantrekken van een 
cultuur coördinator bekijken we wat we al doen op dit gebied en wat erbij 
moet, zodat er op deze manier een lijn wordt uitgezet voor de hele school: 
leerlingen en leerkrachten.  

o Aagje Hoekstra zal in de volgende vergadering hier een toelichting 
over geven.  

 
De MR geeft aan het onderdeel sport te missen in dit pakket. Hugo geeft aan dat 
het lastig is om iemand te vinden met een lesbevoegdheid. Er kunnen diverse 
workshops worden aangeboden, maar daar moet de leerkracht bij aanwezig zijn.  
De MR hoopt dat er voor groep 8 dit jaar een feestelijke afsluiting is. Wat wordt 
er vanuit school georganiseerd? Hugo heeft daar nu nog geen antwoord op.  
De MR vraagt zich af of de luchtkwaliteit op school voldoende is. Hugo geeft aan 
dat uit metingen is gebleken dat dit voldoende is. Er wordt vanuit BOOR geen actie 
ondernomen.  

 
4. Introductie Ivona Jozic 

De Mare heeft een nieuwe adjunct-directeur. Ivona zal zich in de volgende MR-
vergadering voorstellen.  

 
5. MR-regelement 

Het bestaande document is verouderd. Een update is nodig. Voor de volgende MR-
vergadering zal het document, middels de juiste procedure, worden geüpload. Zo 
kunnen alle MR-leden dit volgens een afgesproken termijn bekijken en feedback 
geven, alvorens het document officieel te maken.  

 
6. Huishoudelijk regelement 

Hugo heeft op verzoek van de MR het regelement bekeken. Zijn advies is om de 
termijnen voor het reageren op stukken goed vast te leggen.  
Om te voorkomen dat een MR volledig verdwijnt en daarmee de verworven kennis, 
dient er een schema te worden gemaakt om het aftreden van MR-leden geleidelijk te 
laten gaan. 

 



In verband met privéomstandigheden neemt Jacqueline het notuleren van Birgitta vanaf punt 7 over.  
 

7. Jaarverslag  
Het jaarverslag is zo goed als af. Aanvullingen en opmerkingen vanuit de OMR zijn 
welkom. 

 
8. Jaarplanning  

Vaste en ook regelmatig terugkerende punten op de jaarplanning plaatsen.  
Volgende vergadering is deze rond.  

 
9. MR vergaderingen  

Na stemmen gaat de voorkeur uit naar een hybride combinatie van vooral online en 
een keer live. Dit laatste mag ook in informele setting, zoals een kerstborrel. 

 
10. Verkeerssituatie rondom school 

Arthur en Marjan gaan in ‘School op Seef ‘ samenwerken aan een 
bewustwordingsprogramma voor kinderen en ouders.  
Verspreiden van in- en uitloop momenten voor het halen en brengen misschien weer 
overwegen? 
Folder over de verantwoordelijkheid van ouders en de onveilige verkeerssituatie in de 
nieuwsbrief opnieuw onder de aandacht brengen.  
Dit punt terug laten komen op de volgende MR vergadering. 

 
11. Rondvraag 

• Wat is de rol van de directeur en de adjunct-directeur? Wat valt onder wiens 
verantwoordelijkheid? 

• Voorstel om mevrouw Bouva, moeder van Mia Bouva uit M2, te vragen in 
verband met haar kennis met betrekking tot diversiteit en inclusie 
trainingen voor het onderdeel burgerschap. 

• Extra ingelaste vergadering: donderdag 9-12-2021. 
 
 
 

 


