
Notulen MR vergadering dinsdag 3 november 2020  

20:00 uur – 22 uur (videobellen) 

 

Aanwezig: Malou Roelofs (voorzitter), Leon van Nuil, Wouter Eppink, 

                  Inge Wiemer, Marinka de Pijper, Dianne Kottier, Alide Labrijn,  

                  Paulien Schonewille. 

Gasten:     Luuc Willering en Deborah Kuper (GMR), t/m punt 2. 

Afwezig:   met kennisgeving: Nolan Janssen Daalen en Arlette Janssen 

Notulist:   Paulien Schonewille 

1. Opening door Paulien met “Toen jij dacht dat ik niet keek…” 
Inge sluit later aan, ze zit eerst bij de OR. 

2. GMR leden zullen vertellen over de GMR, sparren over contacten onderling 

Deborah en Luuc, contactpersonen GMR, stellen zich voor en vertellen over de GMR. 

Stuurgroep van vier leden van de GMR, die vergaderingen voorbereiden en die contacten 

leggen met MR`en van verschillende scholen. GMR is overkoepelend en houdt zich bezig 

met zaken die op z’n minst de helft van de scholen aangaan. Manier zoeken om contact te 

onderhouden met MR, o.a. middels contactformulier. Notulen van de MR delen met de 

GMR. Voorzitters van alle MR’en worden uitgenodigd voor vergadering GMR. Erik 

Bennink zit ook in MR, is niet onze contactpersoon omdat hij ouder van De Mare is, er is 

gekozen voor mensen die niet “emotioneel betrokken”  zijn bij de school.  

      Coronamaatregelen: GMR wordt bijgepraat door Gerlo. Ventilatiesysteem: metingen  

      gedaan, voor kennisgeving aangenomen door GMR, maar ze pakken dit nog weer op. 

 

3. Ingekomen stukken         

 Verslag van Inge over haar eerste 100 dagen op De Mare heeft iedereen als bijlage 

gehad. Jaartaakbrief: Inge legt uit dat dit normjaartaak is, opbouw van het totaal 

aantal uren dat je moet maken. Implementatie HGW: handelingsgericht werken, 

cyclus die je doorloopt vanaf het moment dat de cito wordt afgenomen 

(opbrengsten, plannen maken, realiseren, evalueren opbrengsten). Niet nieuw, maar 

opfrissen.  

 Inspectiebezoek (online): thema-onderzoek, hier hangt geen beoordeling aan vast, 

jaarlijks, korte terugkoppeling, opbrengsten worden meegenomen naar landelijk 

rapport. Thema was; kwalilteitsverbetering en schoolpopulatie. HGW, 

schoolpopulatie, overlegstructuur, missie-visie-traject zijn aan bod gekomen. Inge 

gaat het overzicht nog delen. Korte terugkoppeling van inspectie: goed bezig. 

 

4. Informatie vanuit school 

Inge: Vera en Jolanda maken 28-weken regeling. Bezig met invullen zwangerschapsverlof 

Fabienne. Zoeken naar leerkracht instroomgroep per 1 januari. 

Financiën: Inge heeft eerste gesprek gehad hierover. Aanpak blijft zoals die was, Inge is nog 

te kort op de Mare om veel dingen te veranderen. 
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5. Informatie naar ouders en/of team 

Digitale oudergesprekken zijn goed verlopen. Pilot driehoekgesprekken groep 8 goed 

bevallen, leerlingen kunnen meepraten over hun ontwikkeling m.b.v. “praatformulier”. 

Kinderen worden meer eigenaar van hun ontwikkeling, verhoogt de motivatie. Groep 8 wil 

wel graag op deze manier verder gaan. 

6. Schoolplan voortgang herschrijven 

Missie en visie: eerst het fundament weer helder hebben. Veiligheid, respect, 

verantwoordelijkheid als kernwaarden. Nog op zoek naar een slogan. Missie is ook zeker 

bedoeld om ons naar buiten toe te profileren. MR wil nog graag meedenken over de visie, 

inbreng is welkom, indien mogelijk voor a.s. maandag (dan is de volgende vergadering van de 

commissie).  

7. Ventilatie binnen school mbt Corona 

Ventilatierapport, Marinka heeft dit met Inge bekeken en licht dit toe. Er is in twee lokalen in 

de nieuwbouw een volledige dag ieder uur gemeten. We zitten qua corona-eisen nog maar net 

binnen de norm, C-klasse (laagste klasse), terwijl ook nog alle ramen en deuren open stonden 

vanwege het mooie weer. Relatie tussen luchtkwaliteit en leerkwaliteit. Er is subsidie 

beschikbaar vanuit de overheid om in de A-klasse te komen, hiervoor kan een aanvraag 

gedaan worden. Er is geen meting gedaan in de onderbouw (oudbouw), omdat er lokalen 

gekozen moesten worden op het noorden en oosten (lokaal van Brian en Ilona). 

Inge en Marinka (en haar man Marco) gaan onderzoeken of we subsidie kunnen aanvragen, 

“project frisse scholen”. Marinka stuurt ons nog informatie door. 

 

8. Budget MR en training 

Er is een budget van 500 euro. Extra trainingsavond kost €900,- , dat lukt dus niet… 

Trainingsdatum wordt dinsdag 12 januari 2021, (hier stond MR vergadering gepland). We 

plannen dan een extra vergadering in april. Budget nog eens navragen bij Inge (Malou). 

9. Voortzetten Mijn School 

Loopt nog, nog geen actie op ondernomen. Er is destijds gekozen voor MijnSchool, alle 

andere scholen van ons bestuur hebben Parro, gekoppeld aan ParnasSys. Dat biedt veel 

voordelen.  Waar zou het aan moeten voldoen, wat willen ouders? Oudergeleding MR denkt 

hierover mee. Wat wil het team? Inventarisatie binnen team, Inge pakt dit op. 

Gebruiksvriendelijkheid. Niet te groot maken.  

10. Rondvraag 

Wouter: wijkagent gaat in contact mevr. Rekers die geklaagd heeft over parkeerbeleid bij de 

Ringmus. Wijkagent koppelt dit nog terug naar Wouter. Er zijn verder geen klachten over het 

parkeren. 


