
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Hier een bericht van de oudergeleding van de MR (medezeggenschapsraad). Een nieuw 

schooljaar en een schooljaar dat bijna aanvoelt als een jaar als alle voorgaande anderen. 

Op 9 september heeft de MR het eerste overleg gehad; de oudergeleding met de 

leerkrachtengeleding. Hierin zijn de volgende zaken besproken. Voor de duidelijkheid 

komen ze puntsgewijs aan de orde.  

 

- Zwemlessen: dit jaar besloot de Mare de zwemlessen in de middenbouw te stoppen. 

De oudergeleding heeft gevraagd of er een brief kan worden opgesteld waarin wordt 

uitgelegd waarom dit is gedaan. Verder willen we graag weten wat er ter vervanging 

wordt aangeboden.  

 

- Schoolreisjes en excursies: de oudergeleding heeft veel respect voor het 

veiligheidsstandpunt van de Mare tot nu toe gehad. Veel ouders en kinderen wijzen 

erop dat andere scholen (van hetzelfde bestuur) alweer op schoolreis zijn geweest of 

binnenkort gaan. We blijven de wens herhalen.  

 

- Aandacht voor personeelsbezetting: de oudergeleding ziet de moeite die het kost 

en wordt gedaan om elke klas een goede leerkracht te geven. We zijn ook blij dat de 

werkdruk wordt verminderd door de inzet van onderwijsassistenten en stagiaires. 

Tekorten in het onderwijs zijn een landelijk probleem, toch blijven we aandacht 

vragen om dit op de Mare zo klein mogelijk te houden, door goede krachten te 

behouden en nieuwe talenten aan te trekken.  

 

- Communicatie: ouders missen contact, dit brengen we geregeld onder de aandacht. 

De nog geldende maatregelen op de Mare vragen om andere manieren van contact. 

De oudergeleding hoopt dat de communicatie het komende jaar zal verbeteren, 

zodat ouders weer een warme band met de school en leerkrachten krijgen waarbij 

contact leidt tot wederzijds begrip en respect.  

 

- Studiedagen: de oudergeleding heeft het verzoek gedaan om ouders een idee te 

geven over de inhoud en het doel van de studiedagen. Op deze wijze kunnen de 

ouders meegenomen worden in het leerproces van leerkrachten van de Mare.  

 

- Leerachterstanden (leervertragingen): door de coronaperiode zijn er 

leervertragingen gekomen, leerlingen hebben niet de tijd en aandacht gekregen die 

ze nodig hadden. Het ministerie van onderwijs heeft hiervoor geld gegeven aan de 

scholen, de NPO gelden (Nationaal programma onderwijs zie 

https://www.nponderwijs.nl/). De oudergeleding wil graag dat ieder kind gezien wordt 

en de hulp krijgt die het nodig heeft. Hiervoor blijven we ook passend onderwijs 

onder de aandacht brengen. De oudergeleding weet dat met name de meest 

kwetsbare leerlingen geleden hebben onder de lockdowns.  

 

 

 

 

 

https://www.nponderwijs.nl/


De oudergeleding heeft in juni afscheid genomen van een zeer geliefd lid,  

Alma Musinovic, een aanspreekpunt voor heel veel ouders. We gaan haar betrokkenheid 

missen en vooral de wijze waarop ze de zorgen van vele ouders heeft weten in te brengen. 

Dank Alma!  

 

We zoeken een nieuw lid, een ouder die het stokje wil overnemen, die deze betrokkenheid 

voelt en die graag mee wil denken en praten over het onderwijs op de Mare. Wil jij de ouders 

kunnen vertegenwoordigen en het belang van alle kinderen op de Mare dienen, meld je dan 

nu aan via Carolien Broeksema  (voorzitter MR) carolien.broeksema@obsdemare.nl  

We hopen op meerdere aanmeldingen! Wanneer er 2 kandidaten of meer zijn dan komt er 

een kleine verkiezing voor de vrijgekomen plaats.  
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VACATURE OUDERGELEDING DE MARE: 
De MR heeft 5 ouders die de ouders vertegenwoordigen in de 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD.  

 

We zoeken een 5e lid!  

Dhr. Karim  
El-Khetabi 

Mevr.Angela Bijl Mevr. Gladys  
Cleve 

Mevr. Randy  
Robinson 

Vacature 
oudergeleding 
van  de MR  

 
   

 
 
 
We zoeken een 
betrokken 
ouder, die mee 
wil praten en 
denken over het 
onderwijs op de 
Mare.  
Help ons mee 
een stem te 
geven aan 
ouders en 
kinderen op de 
Mare. Meld je 
aan: 
carolien.broeks
ema@obsdema
re.nl  (voorzitter 
MR)  
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