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Verslag MR – 2   2017/2018 

 
 

28-11-2017 
20:00 tot 22:00 
 
De Zilverberg 

Personeelskamer 

 
 

Monique Vromen  
E-mail:  
directie@zilverbergoverasselt.nl  

 

 
Basisschool De Zilverberg 
Kon. Julianastraat 6 
6611 BR Overasselt 
024 – 622 14 54 

MR- leden De Zilverberg Personeel 
Mira Verbruggen 
Sanne Wijers 
Jacqueline Peetersweem 

Ouders 
Marloes Barenbrug 
Michiel de Cort 
Karin Jilissen 

 

Voorzitter: Mira  Notulist: Michiel 

Soort vergadering: MR   

Aanwezig: Michiel, Karin, Sanne, Mira, Jacqueline, 

Gast: Lonneke 

Afwezig:    Marloes 

Verslag 

1. Opening   

2. Vaststellen notulen Michiel heeft de notulen niet meer verzonden en zal die meesturen met 
de notulen van vandaag. Beide notulen stellen we per mail weer vast 
volgens geldende afspraken 

Michiel 

3. Mededelingen 
Lonneke: 

 
A. Info avond 
B. Personeel 
C. Staking 
D. Begroting 

 

A. info avond media wijsheid is door 47 ouders bezocht en is enthousiast 

ontvangen. Met name de afwisseling in activiteiten werd op prijs 

gesteld. 

B. Personeel: Janine gaat vertrekken. invulling vacature Janine. Desiree 

gaat in januari 4 uur in de week extra werken om de nieuwe 

leerkrachten te ondersteunen. (oa rondom cito en adviesgesprekken). 

Sanne is in verwachting. Mark en Hans gaan de uren van Sanne en 

Janine invullen en zijn al bekend met/op school. 

C. Mogelijke stakingsdag 12 december. We verwachten dat de zilverberg 

op die dag dicht zal zijn. 6 december wordt pas definitief duidelijk of de 

staking door zal gaan. 

D. begroting 2017 is door Lonneke besproken met Olard. Begroting 2018 

laat nog even op zich wachten ivm de invoering van een nieuw 

systeem. De school wordt daarin meer zelf verantwoordelijkheid in de 

besteding van hun financiële middelen. Hierin moet het management 

nog geschoold worden.  

 

4. Mededelingen MR 

A. Ingekomen post 

B. Onderwijskundige 
vernieuwingen 

C. Oudercontacten 

D. Communicatie OR 

E. GMR 

A. Ingekomen post: nvt 
B. Onderwijskundige vernieuwingen:  interventie rekenen. Mira heeft een 

data muur rekenen gemaakt en gaat dat donderdag presenteren aan 
het team. Er is vooruitgang zichtbaar. 
gr.7/8 heeft meegedaan aan de mediaweek/mediamasters 
Jeelo loopt ook door met als onderwerp geld en het winkeltje in school 

C. Ouder contacten:  vertrek Janine is alleen gecommuniceerd naar 
groep 6/7. Dit geeft ruis naar andere groepen. Mark en Hans gaan 
zich nog via een persoonlijke brief voorstellen 

Allen 
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Actiepunten: 
Mira zoekt uit hoe informatiestromen GMR lopen naar MR 
Michiel maakt een tijdpad voor de verkiezingen 

F. Scholing A. Communicatie MR – OR:  NVT. OR vergadert morgen weer 
B. GMR:  onduidelijk hoe de informatiestroom nu loopt. Mira gaat 

navragen of dat via Dini (Heumen) kan lopen 
C. Scholing: Susan start in januari met de gym, Sanne is hier ook nog 

mee bezig. Janine is op dinsdagen nog bezig met haar opleiding. Mira 
start in januari met haar master onderwijskunde. Lonneke volgt een 
management opleiding pedagogisch handelen 
 

5. Onderwerpen: 

 

A. Verkiezingen 
B. Jaarverslag 16-17 
C. MR gelden 

A. Verkiezingen MR:  Karin gaat in ieder geval stoppen. De zittingstermijn 

vanuit Condor staat op 4 jaar zonder maximum aantal 

zittingstermijnen. Daarnaast hebben we een grote MR voor de 

populatie en zouden we terug kunnen naar een MR van 4 (2 ouders, 2 

leerkrachten). Daarmee kunnen we gebruik maken van natuurlijk 

verloop of de mogelijkheden van gefaseerd uitstromen (halverwege 

schooljaar) kunnen overwegen.Verder zou een in- of uitwerkperiode 

prettig kunnen zijn om de nieuwe leden in te werken. we willen daarbij 

dan wel duidelijk hebben wat de status van alle personen is. Michiel is 

bereid een uitwerkperiode in het nieuwe schooljaar nog aanwezig te 

zijn (als gast). De MR zal dan wel in de nieuwe samenstelling van 4 

personen starten. In januari starten we met de aankondiging/werving 

zodat we tijdig duidelijk hebben in welke samenstelling we gaan 

starten. michiel maakt een tijdpad voor de verkiezingen zodat de 

verkozen nieuwe leden al bij de laatste vergadering aan kunnen 

schuiven. Streven naar verkiezingen in week 16 

B. Jaarverslag MR 16-17 is goedgekeurd. 

C. MR Gelden gaan besteed worden aan krijtstoepborden tbv 

aankondigingen en een in-/uitbord om te zien wie aanwezig is in het 

gebouw. Wanneer er geld overblijft mag dat nog besteed worden aan 

rekenmateriaal. 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Rondvraag Rondvraag: 

volgende vergadering: MR3 27 februari 2018, MR4 24-04-2018, MR5 

(formatie) nader te bepalen 

om 15:00 uur fietsen op het schoolplein is weer wat aan het verwateren 

(door leelringen en ouders). Fietsverbod schoolplein zal opnieuw onder de 

aandacht gebracht worden. 

 

2. Sluiting 22:00 Uur  


