
 
 

 

Agenda MR vergadering dinsdag 9 April  2019 
 

Aanwezig: Rosalie, Dianne, Marinka, Ester, Evert, Anita, Rosalie, Rob, Petra en Melanie 
Afwezig:  Marieke en Nolan (met kennisgeving)  

 
 

1. Opening en welkom (Melanie) 
 

Je mag er zijn 
 

Ieder mens is heel bijzonder 
Iedereen is van grote waarde 
Allemaal tellen we mee 
Op deze mooie aarde 

 
Ieder mens is echt uniek 
Iedereen die mag er zijn 
Allemaal tellen we mee 
Dik, dun, groot of klein 

 
Dus respecteer een ander 
Doe elkaar niet onnodig pijn 
Maar zeg gewoon wat vaker 
“Hallo jij daar….Je mag er zijn!” 

 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Notulen zijn akkoord en kunnen geplaatst worden op de website.  

 
 

3. Ingekomen stukken 
 

Sterkte- zwakte- analyse 
De sterkte zwakte analyse van PCO ziet er anders uit dan de sterkte zwakte analyse van de 
MZR. Er zit weinig overlap in, omdat de sterkte zwakte analyse van PCO gebaseerd is op 
PCO zaken. De analyse wordt ook uitgezet onder het team (1e week na de meivakantie). 
Hiervoor worden dezelfde stappen gevolgd als bij de MZR. 

 
Telgenborch (mail) 
Evert heeft al een keer contact gehad met Floris Stoffelsma over het ontwikkelen van lesstof 
voor de zaakvakken. We kunnen wellicht gebruik maken van elkaars kwaliteiten. We horen 
hier t.z.t. meer over.  

 
 

4. Werkgroep Gedrag  
       Evert heeft een werkgroep voor gedrag samengesteld. Zij hebben samen het pbs en   
       sociale veiligheidsplan bekeken. Deze werkgroep gedrag volgt en ondersteunt de 
gezamenlijke aanpak binnen de Mare. De werkgroep is samengesteld uit leerkrachten uit de 
verschillende bouwen en de directie. Binnenkort zal er evt. ook een ouder gaan participeren 
in deze werkgroep. Het plan wordt ook in elke bouw besproken. De afspraken die dan 



 
gemaakt worden, worden verwerkt in het pbs en sociale veiligheidsplan. De inhoud van het 
veiligheidsplan wordt voor de zomervakantie nog met de MZR besproken. Ook het 
pestprotocol wordt in dit veiligheidsplan verwerkt.  

Naast het vastleggen van de afspraken rondom de werkwijze sociaal emotionele 
ontwikkeling binnen de Mare heeft de werkgroep ook de opdracht om voor het 
schooljaar 
2019-2020 een keuze te maken voor een leerlingvolgsysteem sociaal emotionele 
ontwikkeling. Volgende week woensdag 17 april gaan er een aantal collega’s bij de 
Huve 
kijken naar de methode voor sociaal emotionele ontwikkeling.  

 
Ook is er een werkgroep “wat hebben wij met elkaar afgesproken” samengesteld. In het 
document staan allerlei afspraken beschreven die de school heeft gemaakt. Dit zijn geen nieuwe 
afspraken, maar afspraken verzameld van de laatste jaren. Komende week krijgen de MZR 
leden deze informatie ook van Evert.  
Daarnaast is Evert ook nog bezig met het schoolplan.  Als alle documenten klaar zijn, worden ze 
geplaatst op de website.   

 
 

5. Hygiëne (agenda punt verschoven naar de volgende vergadering van 21 mei) 
 
 
6. Invulling Infomare 
Evert heeft een uitdraai gemaakt van de laatste Infomare. De infomare ziet er nu duidelijk en 
overzichtelijk uit. De infomare wordt om de week op de vrijdag naar ouders verstuurd. We 
missen alleen iets persoonlijk van de groepen/kinderen. Er komt een schema voor de collega’s 
zodat er in elke InfoMare een persoonlijk stukje komt van de groep. Ook moeten bepaalde zaken 
beter worden uitgelegd aan ouders zoals ; Koningsspelen, Kom Mare op, Paasviering. Als er 
niets te melden is, wordt het kopje weggelaten. 

 
 

7. Informatie vanuit de school 
 
Inspectiebezoek 
We hebben ons voorbereid voor het Inspectiebezoek. Woensdag 3 april is onze school 
bezocht door een visitatiecommissie. Deze commissie heeft gesprekken gevoerd met 
verschillende geledingen vanuit onze stichting. De onderwijsinspectie bezoekt 
regelmatig de  
scholen, uit deze bezoeken horen de scholen wat goed gaat en waar aan gewerkt kan 
worden. Vorige week vrijdag is de inspectie bij Gerlo op bezoek geweest. Er zijn 
afspraken 
gemaakt voor het inspectiebezoek in mei. De Mare wordt in mei niet meegenomen in het 
inspectiebezoek. De verwachting is wel dat de inspectie in het najaar themabezoeken 
gaat 
uitvoeren en dat wij daarin worden meegenomen. We zullen ons hierop moeten 
voorbereiden.  
 
Op dit moment ligt de focus op de vakken rekenen en taal. We zorgen voor een goede 
doorgaande lijn. Volgend jaar zullen wij ons meer gaan richten op andere vakken. 
Engels op de Mare blijft op dit moment alleen in de bovenbouw. Als wij nieuwe 
afwegingen 
willen gaan maken voor de andere vakken (bijv. zaakvakken, techniek, Engels) dan 
moeten 



 
wij beschrijven wat wij allemaal doen en wat wij nog nodig hebben. Evert zet dit op de 
takenlijst. 
 
Afvalscheiding 
Begin volgend schooljaar doen wij mee met het project afvalscheiding van de Gemeente 
Almelo. 
 
LB Functie: 
Eind juni worden er gesprekken gepland voor de LB functies. 
 
 

8. Punten activiteitenplan 
● Ouderavond; de ouderavond wordt verschoven naar het nieuwe schooljaar. Tijdens de 

volgende vergadering plannen we een datum.  
 

● Verkiezingen 
Er zijn op dit moment geen aanmeldingen. De vacature voor de MZR wordt nogmaals 
verstuurd via Mijn School. Ook gaat de MR ouders actief werven. Zijn er voor de 
meivakantie 
geen aanmeldingen dan krijgen alle ouders na de meivakantie allemaal een brief met 
informatie over de vacature MZR.  

 
 
9. Informatie naar ouders en/of team 
De vergadering van 7 mei wordt verschoven naar dinsdag 21 mei. 

 
 

10. GMR 
 Anita heeft de GMR de data doorgegeven van de vergaderingen van de MZR.  
 
 
11. Rondvraag 
Geen vragen voor de rondvraag. De volgende vergadering is gepland op dinsdag 21 mei. 

 
 

Nr. Startdatum Wie Wat Deadline 

1 25-09-2018 Evert LB functies bespreken Voor juli 2019 

2 5-2-2019 Anita Afvalscheiding binnen de mare z.s.m. 

3 5-2-2019 Evert Engelse les binnen de mare Augustus 2019 

4 5-2-2019 Marinka Hygiëne afspraken binnen de Mare 26-2-2019 

5 9-4-2019  Evert Ouderavond nieuwe schooljaar Nieuwe 
schooljaar 

 


