
 

 

Notulen MR vergadering  

dinsdag 23 maart 2021 

Aanwezig: 
Inge Wiemer, 
Marinka de Pijper, Alide Labrijn 
Dianne Kottier, Paulien Schonewille, 
Arlette Janssen, Léon van Nuil, Malou Roelofs 
Afwezig: Nolan Janssen Daalen (met kennisgeving) 
Gast: Rianka Fruke-Bergsma 
Notulist: Léon van Nuil 

1. Opening door Léon 

2. Welkom gast Rianka 
Rianka is als gast aanwezig bij deze MR vergadering om te kijken of ze in de 
toekomst deelnemer wil worden als opvolger van Nolan. Rianka heeft ervaring in de 
GMR van PCO Noord Twente en wordt van harte welkom geheten. 

3. Mededelingen  
- Er is afgesproken dat eventuele post bestemd voor de MR door school wordt 

meegeven aan Léon. Hij beoordeelt de documenten en indien nodig wordt de 
rest van de MR geïnformeerd. 

- Er is afgesproken dat de MR app groep (Whatsapp) alleen wordt gebruikt voor 
belangrijke mededelingen en dat deze niet gebruikt wordt om 
discussies/conversaties te voeren.  

- Er is afgesproken dat de komende MR vergadering wordt gebruikt door de 
leden om te bekijken hoe inhoud van de MR vergaderingen professioneler kan 
worden aangepakt (Actie: Léon agendeert voor komende MR vergadering)  

 

4. Kennismaking leerkracht instroomgroep 1e  

Groep 1e is midden in de Covid19-lockdown gestart. Vanuit de ouders wordt een 
(nadere) kennismaking met de leerkracht gemist. Inge zegt toe hiermee aan de slag 
te gaan om te kijken hoe hier verdere invulling aan gegeven kan worden (Actie: 
Inge).   



 

5. Informatie vanuit school (Inge)  

a) Personeel 

Inge meldt een aantal personele ontwikkelingen binnen de Mare. 

 

b) Vakantierooster 2021/2022 

Het vakantierooster 2021/2022 wordt ter kennisgeving gedeeld met de MR.  

 

c) Covid-19 o.a. opbrengst ouderenquête 

In de enquête is positief geoordeeld over de inzet vanuit De Mare gedurende de 
Covid-19 lockdown (onderwijs op afstand).  Wel is aangegeven door ouders dat een 
vorm van levensbeschouwing is gemist. Mocht er in de toekomst toch nog weer een 
lockdown (wat niet wordt gehoopt) van toepassing zijn dan zal hiermee rekening 
worden gehouden. 

 

d)  Jaarverslag vertrouwenspersoon 
Het jaarverslag van de (externe) vertrouwenspersoon is ter kennisgeving gedeeld 
en betreft niet alleen De Mare maar ook de andere PCO scholen maken onderdeel 
uit van dit verslag. Er is weinig gebruik gemaakt van de externe 
vertrouwenspersoon ivm Corona. Hierop is ook even gesproken over de interne 
vertrouwenspersonen (Melanie/Joyce) binnen de Mare en of deze goed bereikbaar 
zijn tijdens Covid-19. Hierop wordt afgesproken hier een item over te maken in de 
InfoMare. Ook zal het verschil tussen interne en externe vertrouwenspersoon 
worden toegelicht (Actie: Inge) 

e) Klimaat en luchtkwaliteit 
Er zijn enkele filters vervangen inmiddels. In de volgende vergadering wordt de MR 
verder bijgepraat. 
 
f) Lestijden en onderwijstijd 
Er is onderzocht in hoeverre de Mare aan de verplichte onderwijstijd voldoet. Dit is 
het geval. Wel is de marge met 11 uur minimaal. Gedurende dit jaar is bijvoorbeeld 
een collectieve sluitingsdag geweest ivm de sneeuw en gladheid waardoor er 
nauwelijks ruimte over blijft. Naar de toekomst toe moeten er mogelijk gekeken 
worden of de marge vergroot kan worden om incidenten op te kunnen vangen. Ook 
andere PCO scholen hebben meer marge op dit moment. 
 
g) Formatie 2021/2022 
Het formatieproces wordt kort toegelicht. Het overzicht geeft op hoofdlijnen de 
formatie en de bijbehorende kosten weer. Op dit moment zijn de overzichten in 
concept en veranderen de cijfers nog steeds (dagkoersen). Op het moment dat de 
overzichten definitief zijn komen deze weer terug op de agenda van de MR. Er 
wordt ook even stilgestaan bij de te verwachten teruglopende aantal leerlingen de 
komende jaren (deze bepalen immers het budget). Zie hiervoor punt 5. 
 



h) Concept visietekst 
Dank aan MR voor de reactie en aanvullingen op de visietekst. Komende donderdag 
wordt met het team de visie vastgesteld.  
  
i) Professionaliseringstraject HGW/ ondersteuningsstructuur 
Helaas is de Mare uitgeloot voor de subsidie. Er wordt wel getracht een aantal 
zaken uit het traject alsnog te implementeren binnen de eigen begroting van De 
Mare. 
 
j) Opbrengst OTP (Ouder Tevredenheidspeiling) 
De uitkomsten van het OTP zijn ter kennisgeving gedeeld. Komende weken wordt er 
tijdens een ouderavond verder ingezoomd met een aantal ouders (van iedere 
groep) om de uitkomsten van het onderzoek en eventuele verbeterpunten te 
bespreken. Voor deze ouderavond wordt ook medewerking vanuit de 
oudergeleiding van de MR verwacht (Actie: Milou inventariseert en geeft door aan 
Inge).   
 
k) Financiën 
Leon merkt op dat de begroting (2021) van de Mare negatief is en dit verlies loopt 
de komende jaren in de meerjarenbegroting verder op (teruglopende leerlingen). 
Als reactie hierop wordt aangegeven dat de PCO deze negatieve begroting kan 
opvangen. De MR zou hier dan graag ook iets van terugzien vanuit de PCO om 
instemming te kunnen geven op de begroting. Leon zoekt hierover contact met de 
GMR (Actie: Léon). Overigens betekent dit niet dat de begrotingen voor (2022-
2025) ook al vastgesteld zijn. 
 
5. PR 
Er is gesproken over de te verwachtten leerlingendaling de komende jaren. 
Normaliter zouden in maart de open dagen gehouden worden, maar deze gaan ivm 
Covid19 niet door. Op dit moment is er geen tot weinig beleid op het gebied van PR 
voor o.a. leerlingenwerving en naamsbekendheid. Andere scholen besteden hier 
wel aandacht aan. Afgesproken wordt om hierover met elkaar van gedachten te 
wisselen hoe hier vorm aan te geven (Actie: Alide, Léon, Rianka, Paulien).  

6. Covid19 
Vanuit de oudergeleiding wordt aangegeven dat de communicatie over klassen die 
tijdelijk gesloten blijven ivm Corona besmetting(en) naar alle ouders 
gecommuniceerd moet worden en niet alleen naar de ouders van de betreffende 
klas. Inge zegt dit toe (Actie: Inge).   

7. Rondvraag/mededelingen 
- Inge merkt op dat het een volle agenda betreft en dat dit met name 
agendapunten vanuit De Mare zelf zijn. Dit voelt soms een beetje als 
eenrichtingsverkeer. Dit sluit aan bij de eerder gemaakt opmerking aan het begin 
van de vergadering over de inhoud van de MR vergaderingen (zie 3. Mededelingen). 
Hierop wordt actie uitgezet. 
- Er wordt afgesproken dat er wordt uitgezocht of MR leden (oudergeleiding) 
rechten op een gedeelte van het netwerk van De Mare kunnen krijgen zodat daar 



de documenten voor de vergadering klaargezet kunnen worden. Nu worden er veel 
documenten gemaild en dit is onoverzichtelijk. 

Milou dankt iedereen en sluit de vergadering.  

 


