
Nieuwsbrief 14 november 2018  
 
Beste ouders, 
 
Hier is weer een nieuwsbrief van school. Dit keer staat er vooral nieuws in vanuit de MR.  
 
Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad (MR) 
De MR bestaat dit jaar uit de volgende leden: Henk Meijer (voorzitter), Veronique Beuving en Erika 
Schreijer namens de ouders, Anne ten Heggeler, Romy ter Elst en Maaike Oostendorp namens het 
personeel. Ongeveer zes keer per jaar vergadert de MR over diverse school gerelateerde 
onderwerpen en beleidskeuzes. De MR-vergaderingen zijn openbaar. Ouders, die hierin 
geïnteresseerd zijn, kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij de vergadering.  
 
Strategisch beleidsplan Keender 
Dit plan is op de Keenderdag van 13 oktober aan alle personeel gepresenteerd m.b.v. dit filmpje. Het 
filmpje is speciaal bedoeld voor ouders en kinderen. Wij zijn heel benieuwd of jullie ook onze school 
hierin herkennen. Ook het hele plan (het is bewust niet te groot gemaakt, slechts drie A4-tjes) is 
terug te lezen op onze website.  
Binnenkort zullen jullie de mobile en plaquette in onze school zien hangen.  
 
Jaarplan en jaarverslag  
De MR heeft in de eerste vergadering van het schooljaar het jaarverslag van vorig schooljaar en het 
jaarplan van dit jaar besproken en goedgekeurd. Deze documenten staan ook op de website van 
school en zijn te lezen via de linkjes in deze nieuwsbrief.  
 
Tijdens de tweede MR-vergadering (gisterenavond) was Maaike van der Maat namens de GMR (zij is 
onze contactpersoon van de gemeenschappelijke MR van Keender) aanwezig. Zij heeft uitgelegd met 
welke zaken de GMR zich in het afgelopen schooljaar heeft bezig gehouden. De GMR heeft o.a. 
gesproken over de vertrekkende bestuurder en het nog lopende proces richting een nieuwe 
bestuurder. Ook is de GMR nadrukkelijk betrokken geweest bij het opstellen van het nieuwe 
strategisch beleidsplan van Keender.  
 
Vacature GMR 
De Keender GMR heeft een vacature voor een lid in de oudergeleding open staan. Aan het einde van 
het vorige schooljaar heeft een ouder helaas het lidmaatschap voortijdig moeten opzeggen. Vandaar 
hierbij onze oproep.  
Niet alle Keenderscholen zijn persoonlijk vertegenwoordigd in de GMR. Een vertegenwoordiging 
vanuit Hengevelde is er op dit moment niet. Het is natuurlijk wel heel fijn als er wel iemand namens 
de Petrusschool in de GMR zit. Wie voelt zich geroepen? 
Iedere ouder met een kind op een van de Keenderscholen kan reageren, een termijn wordt 
aangegaan, liefst voor drie jaar. Interesse? Graag je reactie op gmr@keender.nl en dan hopen we je 
snel te kunnen verwelkomen. Wil je eerst meer informatie, dan kun je natuurlijk ook terecht bij de 
MR-leden of Dineke.  
 
Elke Keenderschool heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR). Er is ook een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschaps Raad (GMR), die zich bezighoudt met bovenschoolse zaken. Dat zijn zaken die 
voor alle scholen samen van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. de 
organisatie en de financiën. Het kan bijvoorbeeld gaan om arbeidsomstandigheden, vacaturebeleid 
en over hoe de financiële middelen worden besteed. Voor een aantal zaken heeft het schoolbestuur 
instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR het adviesrecht.  
 

https://youtu.be/FYD0JSCBGnY
https://youtu.be/FYD0JSCBGnY
https://petrushv.nl/wp-content/uploads/2018/11/180612-Definitief-SBP.pdf
https://petrushv.nl/wp-content/uploads/2018/11/Jaarverslag-2017-2018.pdf
https://petrushv.nl/wp-content/uploads/2018/11/Jaarplan-schooljaar-2018-2019.pdf
mailto:gmr@keender.nl


De GMR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar op het bestuurskantoor in Haaksbergen. De 
GMR bestaat uit zes ouder- en zes personeelsgeledingen.  
Iedere school heeft wel een eigen contactpersoon, voor onze school is dit momenteel Maaike van 
der Maat (een ouder uit Goor). De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor de Keender MR-
leden als ze vragen en/of opmerkingen hebben voor de GMR.  
 
Kalender huidig schooljaar 
Op onze website staat de schoolkalender. Hierop staan de meeste activiteiten voor dit schooljaar 
vermeld.  
 
Activiteiten in de komende periode: 
12 t/m 16 november: Schoolontbijt in de Coop 
15 november: Spreekuur Salut 
17 november: Snertactie 
18 november: Vormsel 
26 en 28 november: 10-minutengesprekken 
29 november: Workshops 
 
Heb je vragen of opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Dan hoor ik ze graag! 
Komt deze mail op een adres, waarop je het niet (meer) wilt ontvangen? Mail gerust naar 
d.hek@petrushv.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
Dineke Hek 
Directeur 
0547-333420 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

 

 
 

http://petrushv.nl/kalender-2/
mailto:d.hek@petrushv.nl

