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Inleiding 
 
De Medezeggenschapsraad (hierna te noemen MZR) van De Mare maakt een verslag van 
elke vergadering én een jaarverslag van het schooljaar. Het schooljaar 2019 – 2020 was een 
bijzonder jaar waarin Covid-19 een grote impact kreeg en nog steeds heeft op het onderwijs. 
Maar ook het afscheid van Evert en de start van een nieuwe directeur. Dit heeft er dan ook 
voor gezorgd dat de MZR zich het afgelopen jaar voornamelijk heeft bezig gehouden met het 
volgen van de wijze waarop de school is omgegaan met deze bijzondere tijd. En het 
aankomende jaar zal gaan gebruiken om zicht meer te ontwikkelen in rechten, plichten taken 
en verwachtigen. 
 
De verslagen van de MZR vergaderingen staan – net als de officiële documenten zoals MZR 
reglement – op de website: www.demarealmelo.nl. Voor belangrijke mededelingen aan 
ouders maakt de MZR onder andere gebruik van de InforMare en Mijn school. Mededelingen 
voor de leerkrachten worden door de lerarengeleding in de team-/bouwvergaderingen 
gedaan.  
 
In dit jaarverslag komen achtereenvolgens aan de orde: 

o Algemene informatie 
o Samenstelling MZR schooljaar tot juli 2020 
o Verkiezing  
o Activiteitenplan 
o Slotwoord 
o Financieel jaarverslag 

 

Algemene informatie 
 
De MZR van De Mare geeft mede vorm aan het beleid op De Mare en toetst de uitvoering 
van dit beleid. De MZRZ bespreekt alle aangelegenheden, de school betreffende.  

 
Dit doen we door: 
- de beleidsvoorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, 

instemmings-, informatie- en initiatief recht; 
- met onze achterbannen te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het 

onderwijs op De Mare beïnvloeden; 
- een bijdrage te leveren op schoolniveau. 
 
 
Bij de MZR vergaderingen wordt de directie uitgenodigd om de algemene gang van zaken te 
bespreken als bijvoorbeeld financiën, organisatie, onderwijskundige zaken en gestelde 
doelen. Ook wordt gevraagd het beleid en eventuele beleidsvoornemens toe te lichten.  
 
De MZR denkt en beslist dus mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de 
kwaliteit van het onderwijs op school. Personeelsleden en ouders vormen de MZR van De 
Mare, het aantal is afhankelijk van het leerlingenaantal. Het ouderdeel van de MZR is door 
middel van verkiezingen gekozen door de ouders. Aangezien zij de afvaardiging zijn van de 

http://www.demarealmelo.nl/
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ouders is de input en betrokkenheid van de ouders belangrijk. Door de verkiezingen kan 
iedere ouder lid worden en daarmee invloed uitoefenen op het schoolbeleid.  
Een MZR lid wordt gekozen voor een periode van drie jaar, met een maximum van 6 jaar. De 
directeur is adviseur voor de MZR.  
 
 
 
Samenstelling MZR tot met juli 2020 
 
Oudergeleding:  Rosalie Horstman (voorzitter) 
    Rob ten Elshof (secretaris) 
    Malou Roelofs 
    Carolien Nijzink  

Nolan Janssen Daalen 
 
Personeelsgeleding:  Melanie Eggerink - ten Brinke 
    Marinka de Pijper  
    Dianne Kottier (penningmeester) 

Petra Voortman 
Ester Eenkhoorn 

 
Verkiezingen 
 
Er waren dit schooljaar geen verkiezingen nodig voor de ouder geleding, Rob ten Elshof 
neemt na 6 jaar en Rosalie Horstman neemt na 3 jaar afscheid van de MZR. Het is elke keer 
weer lastig om ouders enthousiast te maken, maar dit jaar hebben 2 kandidaten via via zich 
aangemeld. Nadat er in de Infomare meerdere malen berichten zijn gedeeld door de MZR 
om ouders de mogelijkheid te geven zicht aan te melden. Dit is niet gebeurd waardoor beide 
nieuwe aanmeldingen automatisch lid zijn geworden. 
In verband met de grootte van de school mag de MR bestaan uit 5 ouders en 5 
personeelsleden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteitenplan 
 
De MZR werkt met een activiteitenplan. Het bevat de taken en bevoegdheden van de MZR, 
een overzicht van onderwerpen die de MZR in het schooljaar wil behandelen. In dit 
jaarverslag kijken we wat hiervan is terecht gekomen. We hanteren daarbij de opzet van het 
activiteitenplan. Deze staat op de website van De Mare.  
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Hieronder volgt een kort verslag van de belangrijkste punten die behandeld zijn in het 
afgelopen jaar. 
 

o Functioneringsgesprekken 
o Formatie 2019/2020 
o Covid-19    

 
 
Functioneringsgesprekken 
Evert heeft afgelopen jaar met alle leerkrachten gesprekken gevoerd. Hier zijn diverse zaken 
besproken en vastgelegd. Evert zal deze documenten overdragen aan de nieuwe directeur 
die hier verder mee aan de slag zal gaan. 
 
 
Formatie 
De eis die vorig jaar is neergelegd door de MZR dat de formatie voor mei als eerst consept 
moet worden aangeleverd is ook dit jaar weer niet gelukt. Mede door Corona, maar ook 
mede doordat er te laat beslissingen worden genomen door directie. De MZR zal er volgend 
jaar meer op toezien dat dit soort afspraken ook gehaald gaan worden.  
 
 
Covid-19 
De uitbraak van het virus heeft in heel Nederland een grote impact gehad. Ook het onderwijs 
heeft plat gelegen. Nadat er door de regering beslist werd dat alle scholen dicht gingen. 
Heeft de Mare door snel en beslissend te handelen na 1 week digitaal het schoolwerk weer 
op gepakt. Met thuisstudie voor de kinderen en video contact in de bovenbouw werd er op zo 
goed mogelijke manier onderwijs gegeven. Via diverse Video kanalen heeft de MZR 
regelmatig contact gehad met school op de gang van zaken te volgen en mee te beslissen of 
zaken die op dat moment belangrijk waren. Zo is er uiteindelijk ook besloten om de Cito’s 
van dit jaar. Door te schuiven naar begin volgend schooljaar. Het is natuurlijk altijd lastig om 
alle kinderen van alle niveaus goed te begeleiden op deze wijze. Maar naar onze mening is 
dit zo goed mogelijk verlopen. 
 
 
Formele stukken 
De MZR heeft een activiteitenplan 2019 - 2020 vastgesteld en geplaatst op de website van 
De Mare. Begin van elk schooljaar zal de site worden bijgewerkt en zijn alle stuken ook op 
de site te vinden zijn. 
 
Communicatie 
Alle relevante zaken voor en over de MZR zijn te vinden op de website van De Mare. 
Daarnaast communiceert de MZR actuele onderwerpen via de InfoMare. 
 
 
 
Ouderavond 
In het activiteitenplan is opgenomen dat de MZR jaarlijks minimaal één ouderavond wil 
organiseren. Doel is om zodoende meer betrokkenheid te krijgen met de achterban en zaken 
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die er spelen op een proactieve manier te kunnen benaderen. Dit jaar is er een ouderavond 
in het samenwerking met LOES georganiseerd. Hier zou nog een vervolg op komen maar 
mede door Corona is dit niet door gegaan.. 
 
Scholing nieuwe MR leden 
Nieuwe MZR leden hebben afgelopen jaar een curususavond gehad. Hier is naar vorgen 
gekomen dat er veel meer zaken door de MZR geregeld kunnen en moeten worden. Hier 
opvolgend heeft de MZR de keuze gemaakt om vanaf schooljaar 2020/2021 externe hulp in 
te schakelen. Die gaat helpen om van de MZR een beter werkend orgaan te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slotwoord 
 
De MZR streeft er naar zich duidelijk en professioneel te richten op de taken zoals die in de 
wetgeving en reglementen zijn omschreven. Daarnaast probeert de MZR te beoordelen hoe 
de gemaakte plannen in de praktijk worden toegepast. Deze toetsing gebeurt door middel 
van terugkoppeling tijdens de MZR vergaderingen, maar ook door één op één gesprekken 
tussen de directie en leden van de MZR. De afgelopen jaren is er voor een groot deel 1 weg 
verkeer geweest, waarbij directie punten aangaf en de MZR hier in mee discussieerde en in 
dien nodig aanpassingen deed. De nieuwe weg die de MZR in wil slaan is een meer 
proactieve houding waarbij er juist, zaken worden aangedragen en er meer een 
controlerende werking is dan een ja knikkende. 
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De MZR is dit schooljaar negen keer bijeen geweest tijdens reguliere en extra ingelaste 
vergaderingen. Daarnaast hebben MZR-leden ook dit jaar buiten de reguliere vergaderingen 
om, regelmatig contact vooral tussen voorzitters en directie.  
 
 
Namens de Medezeggenschapsraad van De Mare 
 

 
 
 
Rob ten Elshof  Malou Roelofs 
Secretaris   Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Financieel MR verslag schooljaar 2019 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasverslag Schooljaar  2019-2020        
  
          
      INKOMSTEN    
          
      Saldo per   7/20/2019  € 3,87  
          
      Storting kas  9/21/2020  € 130,00  



 

 

   

Medezeggenschapsraad 

De Rotsduif 22 

7609 VK Almelo 

Tel: 0546-538703 

Fax: 0546-538783 

E-mail: mzr@demarealmelo.nl 

 

          
UITGAVEN          
          
          
          
          
6/23/2020  Cartridgevergoeding Malou 2019-2020   € 10,00  
     
7/2/2020  Cartridgevergoeding Rob 2019-2020   € 10,00  
     
6/23/2020  Cartridgevergoeding Rosalie 2019-2020   € 10,00  
     
7/3/2019  Cadeaukaarten Intratuin afscheidnemende leden € 100,00  
     
          
 


