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1. Opening.   
 
Arianne Vliegenthart opent de vergadering.  
 
2. Mededelingen.   
  

- Formatie doorgeschoven naar juli 
- Taalbeleid, schoolondernemingsplan volgend jaar 
- Schoolgids 1 juli besproken 
- Schoolzwemmen: er moet extra besteed worden aan bewegingsonderwijs 

 
-Mr heeft iets te zeggen over onderwijstijd 
-veiligheidsplan – doorgeschoven naar volgend jaar om besproken te worden 
-Karim inventariseren 
 
Hugo Jacobs – Terugkoppeling NPO 
Studiedag als positief ervaren door het team 
Uitkomsten: 

- Meer handen voor de klas 
- ICT 
- Extra scholing 
- Scholingstraject uitvullen voor leerkrachten 
- De Mare programma diepere lagen van feedback bij leerkrachten 
- Meer mensen voor de klas 
- Extra zij-instromers  
- Voorzichtige stap klassen kleiner maken 

 
Angela Smit Martinez: 
Jammer dat de Mare gaat bezuinigen op vakleerkrachten. Dat maakt de Mare uniek.  
 
Één vakleerkracht gaat cultuur coördinator in de school worden. Hierdoor kunnen wij juist 
meer aanbieden als het gaat om cultuur. 
 

- Er komen geen bezuinigingen op het aantal gymlessen. We hebben 2 vaste 
gymleerkrachten. Wij gaan de gymtijden uitbreiden.  

 



NPO gelden uiterlijk 14 juni klaar zijn. Schoolplan moet uiterlijk 1 juli klaar zijn. MR krijgt het 
schoolplan uiteraard te zien en kunnen daar feedback op geven.  
 
Hugo Jacobs: begroting 
De financiële positie van de Mare is niet heel dramatisch. 
 
Aanmeldingen nieuwe leerlingen: 
 
Er is een lichte daling te zien, maar er is nog geen reden om ons zorgen te maken. Deze daling 
zit er al een aantal jaar in. Er zal een tijdelijke dip in de inkomsten zijn. In de middenbouw 
kunnen daardoor kleinere klassen ontstaan.  
 
Jan Slobbe gaat met pensioen. Marieke Meijer gaat het overnemen. 
 
Stagebeleid: 
 
Deuren open zetten voor studenten. Bijvoorbeeld studenten voor CKV.  
Positie stagecoördinator is nog open 
 
Vrijwillige ouderbijdrage: 
Geen wijzigingen 
Graag inzage 
 
Wat gaat er met het geld gebeuren? Uitgave wijzigt elk jaar 
 
Bereidheid om te betalen is laag – wel een betalingsherinnering gestuurd naar ouders  
 
Onderwijstegel: wijziging niet voor komend jaar. Verandering 5 gelijke dagen 
 
In het schoolplan komt er een gedetailleerde overzicht voor MR 
 
Kleuters andere uren 
De kleuters moeten minder onderwijstijd krijgen. Een 4 daagse schoolweek mag niet van de 
inspectie. Minder lestijd betekent niet minder belastbare uren voor de leerkracht en is geen 
gewenste situatie voor op langere termijn.  
 
Veel ouders zijn tevreden over het huidige model en geeft verlichting op het verkeer. 
 
Grootste delen van de lessen zijn online geweest. Is er rekening gehouden met hybride-
onderwijs?  
 
Dit wordt ingezet als het nodig is en zal niet gedwongen zijn 
 
 
Project campus aan de grift 
-NPO gelden besteden aan verdere ontwikkeling van plan. 
-Werkgroep is opgesteld  



         -4x De Mare        
         -4x Juliana  
 
Op welke punten samenwerken en hoe 
 
-Gemeente gaat helpen bij het financiële aspect  
 
-Angela Smit: mooi plan echter zijn daar de NPO gelden niet voor.  
 
Veel interne problematiek 
Er gaan veel mensen weg, maar dat is een veranderingsproces. Dat is te verwachten bij een 
school waar voorheen niks is verandert. Wij moeten een antwoord bieden met uitdagingen 
van. 
 
Karim: MR-informatieachterstand inzake NPO gelden  
 
Hugo: op zoek naar manieren hoe duurzaam de gelden in te zetten om 
onderwijsachterstanden . 
 
Wat wordt er op korte termijn gedaan voor een kind met achterstand: 
Voor groep 8 is er een extra programma opgezet.  
 
Vanaf volgend schooljaar is er een proces. Pas na eindtoetsen beter beeld over 
daadwerkelijke achterstanden. 
 
 
Ook dit jaar is er zomerschool – ouders worden geïnformeerd via schoolapp.  
 
Rondvraag: 
 
Alma 
Geen vragen, maar maakt zich zorgen over de toekomst van de Mare en haar kinderen. Goed 
onderwijs, voor in de toekomst.  
 
Angela 
Agenda aanpassen mbt excursie etc.  
Nieuwe tradities maken voor groep 8. Blijft een grote wens van ouders. 
 
Karim 
Maakt zich zorgen over Alma. Ouders en leerlingen kunnen geraakt worden. 
 
Randy 
Deelt de zorgen en hoort het ook vaker bij ouders 
Schoolreis en excursies of daar nog verandering in gaat komen 
Groep 8 niet meer op schoolreis 
Ouders bij te betrekken? 
 



Carolien neemt contact op met Mark. 
 
Quirine  
Geen vragen 
 
Jacqueline 
Mededeling: bezig met leuke afsluiting voor kinderen 
 
Bernadette 
Geen vragen 
 
Carolien 
Geen vragen 
 
Hugo 
Geen vragen 
 
 
 
 


