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Inleiding meester Peter 
 
 

MR- Special…………………… 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Dit Trekpaard is een bijzondere, deze staat in het teken van de 
Medezeggenschapsraad. Voor velen van u een bekend fenomeen, 
desondanks reden genoeg om de MR een keer in het centrum van 
de aandacht te zetten….. 
 
In deze aflevering zal ik u iets meer vertellen over het hoe en waarom 
van de medezeggenschapsraad en komen zowel ouders als 
leerkrachten zelf ook even aan het woord. 
 
Uiteindelijk dient dit allemaal het volgende doel:  Aan het einde van dit schooljaar nemen twee ouders afscheid 
van de MR. Hun termijnen zitten er op en daardoor ontstaat er ruimte voor andere ouders die dit wel zien zitten. 
Voor dit proces nemen we een aantal maanden de tijd, we willen alle stappen zorgvuldig doorlopen, al was het 
maar omdat we de MR een belangrijk (officieel) orgaan binnen de school vinden. Nog los van het feit dat het 
gewoon een leuke club van ouders en leerkrachten is die om de zoveel tijd gezamenlijk praten over heel veel 
onderwerpen. Daarover later meer……. 

 
Ik kan alleen maar hopen dat u door deze special wellicht geïnteresseerd 
bent geraakt in het functioneren van de MR binnen de Huifkar. U kunt ze 
overigens altijd even mailen via het volgende mailadres: 
 
mr-obsdehuifkar@marenland.org 
 
Veel leesplezier gewenst….. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter van de Bult  
 

Hoezo een MR? 
 
 
 
Wet van 30 november 2006, houdende nieuwe bepalingen met 
betrekking tot medezeggenschap op scholen als bedoeld in de Wet 
op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet 
op het voortgezet onderwijs (Wet medezeggenschap op scholen) 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 
van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

 

 
 

http://www.obsdehuifkar.nl/
http://www.obsdehuifkar.nl/
mailto:obsdehuifkar@marenland.org


 
In een paar mooie volzinnen wordt vervolgens verteld dat de MR een officieel en wettelijk vastgelegd orgaan is 
dat op elke school aanwezig dient te zijn. Een orgaan waarin ouders, samen met leerkrachten en met hulp van 
de directie praten over schoolse zaken. Niet alleen praten over zaken die in het belang van de kinderen zijn, 
maar daar ook samen beslissingen over nemen …. 
 
Voorbeeld:   Als de school de tijden wil aanpassen ( bv. continurooster ) kan dat alleen maar met instemming 
                       van de MR. 
 
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden waarbij de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Dit is allemaal 
wettelijk vastgelegd.  Het klinkt allemaal heel formeel, maar zo voelt het tijdens de vergaderingen helemaal niet. 
Het is gewoon een enthousiaste club die het beste voorheeft met de school…. 
De vergaderingen overigens zijn openbaar, als u wilt, mag u altijd aansluiten!  In de volgende items gaan we 
meer in op het reilen en zeilen van de MR op de Huifkar. 
 
De medezeggenschapsraad zoekt jou! 
 
De MR van de Huifkar bestaat uit 6 leden. 2 ouders en 2 leerkrachten van de Huifkar Ten Boer, en 1 ouder en 1 
leerkracht van de Huifkar Woltersum. We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar en de directeur is bij de 
vergaderingen (deels) aanwezig. Van hem krijgen we veel informatie over wat er speelt op de Huifkar. De 
nieuwbouw was bijvoorbeeld een belangrijk thema, uiteraard corona, maar jaarlijks bespreken we bijvoorbeeld 
ook de formatie voor het komend schooljaar en de plannen die er zijn om het onderwijs aan de kinderen te 
verbeteren. Voor sommige thema’s hebben we instemmingsrecht en voor andere thema’s hebben we – minder 
bindend - adviesrecht. Vaak krijgen we wat leeswerk voor een vergadering; stukken waar we dan tijdens de 
vergadering over in gesprek gaan. Dit gaat altijd in een goede sfeer. Samen proberen we de juiste dingen te 
doen voor de school.  
 
Marlies Krikke     

 
Als moeder van dochters Meike (groep 5) en Linde 
(groep 3) ben ik bij de MR gegaan toen mijn oudste in 
groep 1/2 zat en er nieuwe leden werden gezocht. Ik zit 
in de MR sinds 2017 en ben de secretaris. Ik zorg dus altijd 
voor de notulen, de agendapunten dragen we allemaal 
gezamenlijk aan. Ik vind het leuk om in de MR te zitten 
omdat je zo van veel dingen op de hoogte bent die er 
spelen op de school en ook een beetje mee kunt 
denken met de beslissingen die er genomen worden. Ik 
merk dat ik, door de informatie die ik krijg via de MR, vaak 
beter snap waarom bepaalde beslissingen worden 
genomen. Ik zie het als mijn taak om de kijk van de 
ouders op deze beslissingen goed over te brengen. 
 

                                                                                                 Marlies Krikke 
 
Theo Roelofs ( senior lid 😊😊 ) 
 
Ook ik ben vertegenwoordiger van de ouders van de OBS 
De Huifkar locatie Ten Boer. Natuurlijk is de “link” naar de 
MR ontstaan uit het feit, dat onze zoon naar de openbare 
school in Ten Boer gegaan is.  
Inmiddels heb ik 2 volledige termijnen van 3 jaar 
meegedraaid in dit team, en ik heb er geen moment spijt 
van gehad. Natuurlijk kwamen er in die 6 jaren soms 
thema’s op tafel, waar ik wat minder mee had, maar: zo 
leerde ik wel de methodiek van ons onderwijs kennen, en 
gaf het me persoonlijk een hoop inzicht in het reilen en 
zeilen van onze school; hoeveel aandacht er bijvoorbeeld 
aan besteed wordt om leerlingen echt te laten leren wat 
ze kunnen leren. Je voelt dat je als ouder één team vormt 
met de leerkrachten, die met hart en ziel in het onderwijs 
zitten. Dat voelt goed aan. 
 



 
Er zijn daarnaast zeker ècht spannende thema’s op tafel geweest, die zonder onze MR zeker anders hadden 
kunnen lopen. Wat dacht je van: “het aardbevingsbestendig maken van de oude school en tijdelijk gehuisvest 
worden in een tijdelijk gebouwtje?” Geen prettig vooruitzicht! Na spannende discussies werd dit schrikbeeld 
echter ingeruild voor een mooi plan voor… nieuwbouw! Dat proces had ik niet graag willen missen, en alle 
kinderziektes van onze nieuwe school ten spijt: het resultaat mag er zijn. Zo konden we letterlijk meebouwen aan 
een stukje Toekomst. 
 
Als MR-lid kom je zo – soms heel onverwacht - in hele open discussies terecht, waarbij je samen een standpunt 
zoekt en inneemt. Daarbij is de openheid van alle leden van de MR en de schoolleiding allesbepalend. Ik kan 
het dan ook alleen maar aanbevelen, om als ouder zitting te nemen in de MR! 

 
Theo Roelofs 

 
Alrik ( voorzitter MR ) 
 
Zes jaar geleden had ik geen idee wat ik kon verwachten toen ik toetrad tot de MR. In een opwelling had ik me opgegeven 
na de oproep voor nieuwe MR-leden in de nieuwsbrief van school. Ik was erg benieuwd naar hoe onze kinderen 
tegenwoordig les krijgen en waar leerkrachten zoal tegen aan lopen in deze tijden van snelle moderne ontwikkelingen. 
Het eerste jaar was dan ook een jaar van kennismaken en ontdekken hoe het onderwijs onder de motorkap werkt en wat 
van mij verwacht werd als MR-lid. De opvolgende jaren heb ik geprobeerd in samenwerking met de andere leden van de 
MR daar zo goed mogelijk een invulling aan te geven. Ook de samenwerking met de directeur van de Huifkar dient daarbij 
genoemd te worden: bij iedere vergadering gaf hij onuitputtelijk toelichting over de gemaakte keuzes en toekomstige 
ontwikkelingen. 

Inhoudelijk waren het naar mij idee rustige jaren in vergelijking met het verleden waarbij gevochten moest worden voor 
het behoud van de school in Woltersum. Wel zijn vele interessante dossiers voorbij gekomen zoals de nieuwbouw van 
beide schoolgebouwen door de aardbevingsperikelen, de ontwikkeling van de eigen identiteit van vestiging Woltersum 
ten opzicht van vestiging Ten Boer en de jaarlijks terugkerende strijd voor het behouden van genoeg leerkrachten in 
Woltersum. Hoewel het dit jaar niet gelukt om drie volledig zelfstandige klassen in stand te houden, heb ik goede hoop 
dat het nieuwe schoolgebouw samen met een eigen unieke identiteit de school in Woltersum weer kunnen laten groeien. 

Dit is dan ook een mooi moment om na zes jaar het stokje door te geven aan een andere ouder in Woltersum. Heb jij 
interesse in de werking van het onderwijs en behoefte aan inspraak in de school dan roep ik je op je te melden als 
kandidaat MR-lid! 

Vanuit het team…… 
 

Wij als leerkrachten zitten in de MR omdat we 
het leuk vinden om op beleidsmatig gebied 
mee te kunnen praten en beslissen over zaken 
die zich afspelen binnen het onderwijs. Denk 
aan het kiezen en beslissen over nieuwe 
lesmethodes en hoe wij kinderen kunnen 
ondersteunen die extra zorg behoeven. 
Verder praten we over het schoolplan en de 
speerpunten voor de komende jaren. Ook 
komen de cito-resultaten jaarlijks aan bod en 
bespreken we hoe we ons aanbod kunnen 
verbeteren.  
 
De MR houdt zich ook bezig met punten die 
ouders aandragen zoals op dit moment de 
verkeersveiligheid van het nieuwe 

schoolgebouw. Volgend schooljaar zal de nieuwbouw in Woltersum ook een deel van de agenda vullen. Het is 
fijn dat er ook ouders zijn die in de MR zitten. Zo blijven we op de hoogte van zaken die leven onder onze ouders 
en kunnen we daarop inspelen. Naast de serieuze zaken is er ook tijd voor een grapje en hebben we het gezellig 
met elkaar.  
 
Beppie Munting – Pool (Ten Boer) 
Charissa Bijma (Ten Boer) 
Joost Eggebeen (Woltersum) 
 



Hoe nu verder……………………. 
 
We kunnen alleen maar hopen dat u, na het lezen van dit alles enthousiast bent geworden en dat u de MR gaat 
mailen. Misschien met een vraag om meer informatie en hopelijk met de boodschap dat u zich kandidaat wilt 
stellen om vanaf het schooljaar 2021 – 2022 plaats te nemen in de MR van de Huifkar. 
 

Het mailadres is:   mr-obsdehuifkar@marenland.org 
 
 
Op het moment dat er meer kandidaten zijn dat vacatures ( en dat zijn er 2 , 1 voor Woltersum en 1 voor Ten 
Boer….  ), zullen er verkiezingen uitgeschreven worden. De zittende MR zal u dan vragen om in een klein 
ingezonden stuk iets meer over uzelf te vertellen en waarom u graag in de MR wilt plaatsnemen. Ouders kunnen 
dan kiezen wie hen het meest geschikt lijkt. Allemaal heel laagdrempelig, dat kunnen we u verzekeren. 
 
Tot zover de items over de MR. Onderstaand nog iets meer informatie vanuit de Ouderraad en nogmaals de 
beslisboom…. 
 
 
 
 
 
Ouderraad 
 
In de volgende editie van het Trekpaard zal Robert Bakker, de nieuwe penningmeester van de OR iets meer vertellen 
over de vrijwillige ouderbijdrage. Tot die tijd een paar tips….. 
 
 
 
https://www.allesoversport.nl/thema/beweegstimulering/laat-kinderen-bewegen-in-coronatijd-met-de-
online-keuzewijzer/ 
 
 
 

 

Laat kinderen bewegen in coronatijd met de online keuzewijzer 

Bewegen is voor kinderen heel belangrijk. Hoe meer en gevarieerd zij bewegen, hoe beter. Maar 
hoe kom je aan voldoende beweging in coronatijd? Ben jij als leraar of ouder op… 

www.allesoversport.nl 

 
 
 
 
 
Beslisboom 
 
In de mail van afgelopen weeken hebben we u geinformeerd over de manier waarop we het zo veilig mogelijk 
kunnen organiseren binnen de school. Want wat we niet willen, is dat we op enig moment een groep naar huis 
moeten sturen om in quarantaine te gaan….. 
Ook over het snottebellenbeleid is nogal wat te doen: Hoe erg verkouden moet een kind zijn om hem of haar 
thuis te houden en wanneer moet / mag ik mijn kind laten testen. En meer van dat soort vragen. Op de volgende 
pagina vindt de u nieuwste beslisboom die u kan helpen wat te doen in welke situatie. Uiteraard kunt altijd even 
contact met ons opnemen. 
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