
Strijen, 16 november 2012 

Beste MR collega's, 

Het gaat niet werken.  

Weliswaar zijn er overeenkomsten.  

Wij hebben dezelfde visie op kinderen binnen een school. Namelijk dat de samenwerking 
tussen ouders en school onmisbaar is.  

We hebben beiden veel belang bij een goed draaiende MR en school. 

De verschillen zijn er ook.  

Ik wil graag werken aan een transparante MR. Een MR die toegankelijk is en haar taken 

daardoor nog grondiger kan uitvoeren. Die behoefte herken ik niet bij de andere MR-

collega's.  

Mijn MR taken worden erg beperkt ingevuld en er is geen ruimte voor discussie daarover. 

Zo kan en wil ik niet aan mijn achterban verkopen dat ik een begroting goedkeur zoals dat 

van de week is gebeurd. Zonder cijfers van andere jaren ernaast te zien, zonder 

onderbouwing van de cijfers, zonder discussie met mijn MR collega's over de keuzes die 
gemaakt zijn.  

Zo kan en wil ik niet aan mijn achterban verkopen dat ik geen MR scholing kan krijgen 

alhoewel volgens de wet op de MR er hoe dan ook budget voor scholing voor MR leden moet 
worden vrijgemaakt. Ik (en de andere 2 leden) hebben behoefte aan scholing.  

Zo kan en wil ik niet aan mijn achterban verkopen dat MR verkiezingen niet anoniem zijn 
omdat er de angst leeft dat ouders oneerlijk zouden omgaan met hun stem.  

Wij hanteren een andere invulling van samenwerking.  

Daarbij komt dat ik me niet prettig voel. Ik voel me niet welkom. Ik voel niet dat mijn 

bijdrage gewaardeerd wordt. Ik voel me 'vulling' om het aantal MR leden op peil te houden. Ik 

voel me genegeerd. Mijn aanvullingen, vragen, meningen worden niet serieus genomen en 
roepen een verdedigende reactie op. 

Als ik samenwerk doe ik dat graag vanuit oprechte interesse, in alle openheid en aan een 
gezamenlijk doel.  

De ouders die op mij gestemd hebben moet ik teleurstellen. Ik kan geen ruimte vinden om 
mijn MR werk uit te voeren zonder mijzelf te verloochenen. 

Het steeds weer tegen de dikke verdedigingsmuur opboksen kost mij teveel energie  

Ik geef mijn functie als MR lid terug zodat deze gevuld kan worden door iemand die wel de 
past in deze MR. 

Indien je over deze brief, mijn ervaringen en mijn keuze nog vragen hebt, ik sta ervoor open 
om je een toelichting te geven.  

Met vriendelijke groet, 
 

Maaike van Kempen 
maaike.van.kempen@gmail.com - 06 1235 1803 


