
MR vergadering 12 april 2022 
 
Aanwezig:  

OMR: Karim El Khetabi, Gladys Cleve, Randy 
Robinson,                                                                                                                                                                                                   
Natascha Doghmi, Angela Smit (secretaris) 
PMR: Carolien Broeksema (voorzitter), Quirine van der Werff, 
Jacqueline Knijft, Bernadette Evers, Birgitta Biemans (notulist) 

 
 

1. Opening 
Gedaan. 

 
 

2. Mededelingen 
In het nieuwe schooljaar start de Ouder Commissie. In de komende nieuwsbrief zullen 
ouders geïnformeerd worden hierover. Sowieso krijgt de OC een eigen emailadres 
vanuit school. De kaders worden momenteel binnen de directie bepaald.  
 
Er is een nieuwe meester aangenomen voor bewegingsonderwijs. Binnenkort maken we 
kennis met hem.  
 
Er is overleg geweest tussen de verkeerscommissie en de gemeente en wijkagent. Er is 
gesproken over meer zichtbaar zijn op de drukke momenten en daarbij meer 
verbaliseren. Het gedrag van bepaalde ouders blijft hardnekkig op het gebied van 
verkeersveiligheid. De gemeente zal met een drone bekijken waar het verkeersinfarct 
plaatsvindt. De wijk is nu eenmaal niet gebouwd op dit verkeer.  
Met behulp van het dronefilmpje kan er een promofilmpje gemaakt worden om het 
parkeerverkeer te verbeteren. Vanuit school wordt het verbaliseren benadrukt.  
Daarnaast is het voor fietsers erg gevaarlijk: automobilisten stoppen te pas en te 
onpas en kijken niet uit wanneer ze portieren opendoen.  
Aan de achterkant van school zijn de meeste belemmeringen zichtbaar. De MR zal in 
komende nieuwsbrieven hier aandacht aan blijven besteden.  
Natascha geeft aan dat zij vanuit de wijkkrant ‘De Vreewijker’ aandacht kan vragen 
voor de verkeerssituatie. Quirine zal voor informatie vanuit school zorgen.  
We bespreken het belang om de verkeerssituatie ook in de klas met de leerlingen te 
bespreken.  
 

 
3. Ingezonden stukken – Ontwikkelplan kansen kleuterplein 

Jacqueline geeft aan dat er al tien jaar een plan ligt voor het kleuterplein. Vooralsnog 
blijft een financiële injectie voor de onderbouw uit. De onderbouw begrijpt dat, met de 
ontwikkelingen van de Campus, er verstandig met het geld omgegaan moet worden. 
Maar de leerlingen in de onderbouw doen we hiermee te kort. De onderbouw mist 
veel: geen vakdocenten, te veel zelfvoorzienend, een plein wat niet ontwikkelt, terwijl 
dit juist zo belangrijk is voor de kinderen.  
De MR bespreekt verschillende opties. Is het mogelijk vanuit het NPOgeld een 
overbrugging te maken ter verbetering van het plein? Er zou ook gekozen kunnen 
worden voor een vast onderdeel in de begroting om de onderbouw te stimuleren.  
Er zijn opties voor het combineren van binnen en buiten met interactieve mogelijkheden. 
https://eduplaying.com/interactieve-corners/ 
https://www.nijha.nl/beweegruimte/basisschool/active-floor 
https://houseofesports.nl/nl/ 



Er wordt verder gesproken over het NPOgeld. Uiteindelijk is dit geld bedoeld voor het 
verminderen van achterstanden ontstaan door Corona. Wat is de stand van zaken op 
het gebied van de achterstanden? En hoeveel geld is er nog over? De MR zou graag 
geïnformeerd worden in de volgende vergadering.  
De MR zou graag een overzicht zien van het overblijfgeld en de verdeling daarvan. 
Mocht de Mare overgaan op een andere tijdstabel, dan vermindert het overblijfgeld. 
Het is voor de MR niet duidelijk wat er met deze inkomsten gedaan wordt.  

 
 

4. Vaststellen vergaderdata 22-23 
De MR merkt dat er veel moet worden besproken en dat er relatief weinig momenten 
zijn vastgelegd voor dit schooljaar. Komend jaar wil de MR iedere maand vergaderen, 
om te voorkomen dat er veel extra momenten moeten worden ingepland.  
Het is van belang de vergaderingen zakelijk en inhoudelijk te houden. Daarnaast 
zullen de vergaderingen ook deels live worden gehouden, om zo effectief te kunnen 
handelen.  
Er wordt nog gesproken over hoe we op notulen en stukken reageren. Er staat een 
week tijd volgens de richtlijnen om te reageren. De OMR bekijkt hoe ze efficiënter 
kunnen reageren op de notulen en andere vragen die door de voorzitter worden 
uitgezet.  

 
 

5. Voorbereiden volgende vergadering en nieuwe datum ingelaste MR 
Ten aanzien van de stukken vanuit de directie ter inzage van de MR, hoopt de MR na 
de meivakantie uiterlijk de stukken in te kunnen zien. De goedkeuring van de begroting 
komt eind van de week. Daarin zal de ouderbijdrage en het overblijfgeld worden 
gedeeld. Ook komt er een verslag van de Interne Audit die laatst plaats heeft 
gevonden. Op 20 april is daar een teammeeting voor. De MR zal daarna worden 
ingelicht. 
De MR wil benadrukken dat, ook al ligt er planning vanuit BOOR, het de stukken 
bijtijds wil inzien, met ruime leestijd van tevoren. De MR wil voorkomen dat er 
overhaaste beslissingen worden genomen. De MR zal deze vraag ook voorleggen op 
de interne cursusdag van de AOB. 
Op de volgende vergadering zal Ivona worden uitgenodigd om de resultaten van de 
opbrengsten met ons door te nemen.  
Via datumprikker wordt een nieuw moment ingelast voor de ingelaste vergadering.  

 
 

6. Verkiezingen MR 
In de OMR verjaren een aantal termijnen van de leden. Dat houdt in dat er nieuwe 
verkiezingen moeten worden gehouden. Echter is de afgelopen periode een vreemde 
periode geweest met uitzonderlijke omstandigheden en veel wisselingen in het MT van 
de Mare. De MR zou het jammer vinden om de kennis en samenwerking die is 
opgebouwd nu te beëindigen. OMR-leden die willen kunnen zich opnieuw verkiesbaar 
stellen. Aangevuld met nieuwe mensen kan er een nieuwe energie ontstaan met 
behoudt van kennis van zaken.  
 

 
7. Rondvraag 

De OMR zou graag willen weten hoeveel zorgleerlingen (Passend Onderwijs) de Mare 
heeft en hoe deze gevolgd worden. De OMR geeft aan dat ze geluiden horen van 
ouders die niet goed weten hoe de ontwikkeling van hun kind verloopt. Aan de hand 
van persoonlijke voorbeelden zouden ze graag met de directie (en intern begeleiders) 



in gesprek gaan. Wat is het aanbod voor de leerlingen die Passend Onderwijs worden 
geboden. En wat is de uitstroom van deze leerlingen?  
Voor een volgende vergadering zouden zij graag de Intern Begeleiders of directie 
willen uitnodigen om hier toelichting op te geven.  

 


