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Verslag MR – 1   2017/2018 

 
 

10-10-2017 
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, Marloes 

Gast: Lonneke 

Afwezig:    

Verslag 

1. Opening   

2. Vaststellen notulen Nvt. Start nieuw schooljaar. MR jaarverslag is voor de zomervakantie al 
rondgestuurd 

Michiel 

3. Mededelingen 
Lonneke: 

 
A. Staking 
B. Directie 
C. Informatieavonden 
D. Studiemiddag 
E. Schoolveiligheidsplan 
F. Leerplichtambtenaar 
G. Managementrapportage 
H. Toegangspoort 

A. Er komt een tweede staking aan. Stichting Condor bekijkt per keer wat 

de stakingsbereidheid is van de leerkrachten. 

B. Na de herfstvakantie gaat Lonneke meer werken (i.v.m. operatie 

Monique). Op woensdagmiddag en vrijdag in Nederasselt. 

C. Informatieavonden: We Kijken tevreden terug op de 

informatieavonden. Grote opkomst, veel ouderbetrokkenheid bij de 

activiteiten, tevreden geluiden. 

D. Studiemiddag:We hebben een studiebijeenkomst gehad over social 

media, er komt er ook een voor ouders. Wat willen jullie? Wat kunnen 

we? Welke mensen kunnen we erbij betrekken? 

Nieuwe leerkracht Marc, brengt vernieuwing in het gebruik van social 

media. Er wordt gewerkt aan een visie. 

E. Schoolveiligheidsplan: Is een ruim opgezet plan. Ook verzuim staat 

hierin beschreven. Op dit moment komen er veel verzoeken over 

vrijstelling voor vakantie enz. Er zijn regels vastgesteld, ook op ziekte 

en te laat komen. 

F. Leerplichtambtenaar is al 3x geweest. Heeft vooral gelet op te laat 

komen. Ambtenaar vond het te laat komen meevallen. Er zijn 

gezinnen die met goedkeuring van de inspectie vrij krijgen dit 

schooljaar. Te laat komen en luxeverzuim moeten strenger in de gaten 

gehouden en gemeld worden. 

G. managementreportage/projectplan: Lay out gaat aangepast worden 

waardoor er minder zaken dubbel vermeld zullen gaan worden. 

Insteek is nu meer de affiniteit van personeel geworden. 
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Indeling/verdeling van werkgroepen is hierdoor behoorlijk anders 

geworden.De hierin vermelde cito scores zijn ook nog kort 

besproken/toegelicht 

H. De poort aan de Hend de klein straat gaat verplaatst worden zodat 

kinderen daar niet op straat hoeven te wachten totdat de poort open 

gaat. 

4. Mededelingen MR 

A. Ingekomen post 

B. Onderwijskundige 
vernieuwingen 

C. Oudercontacten 

D. Communicatie OR 

E. GMR 

F. Scholing 

A. Ingekomen post: vervangingsbeleid en nieuwe contractvormen infoMR 
(mag leidinggevende in MR/GMR) 

B. Onderwijskundige vernieuwingen: 
 
-Rekenen: dit jaar groep 5-6-7-8 
- Begrijpend lezen interventie in groep 8 
- Mevrouw Krekelberg is ingeschakeld om expertise binnen de school 
te halen om te kijken hoe de vieringen verbeterd kunnen worden. 

C. Ouder contacten: NVT 
D. Communicatie MR – OR:  NVT 
E. GMR:  onduidelijk hoe de informatiestroom nu loopt. Mira gaat dat 

navragen bij Lonneke. 
F. Scholing: 

- Mark houdt zich binnen school bezig met social media en hoe daar 
mee om te gaan. Er wordt ook al een lesprogramma in aangeboden 
op school. 
- Sanne doet masteropleiding educational needs Intern Begeleider 
(gericht op begeleiden) Mark vervangt Sanne op vrijdag. 

Allen 

5. Onderwerpen: 

 

A. Taakverdeling 
B. Verkiezingen 

A. verdeling taken 17-18 

- voorzitter: Mira 

- secretaris: Michiel 

- Penningmeester: Jacqueline 

- OR-MR contact: Marloes 

B. Verkiezingen: michiel maakt een tijdpad voor de verkiezingen zodat de 

verkozen nieuwe leden al bij de laatste vergadering aan kunnen 

schuiven. [na de vergadering is bekend geworden dat…] Volgens de 

MR statuten van Condor is een zittingsperiode geen 3 maar 4 jaar en 

is er geen maximum aan het aantal termijnen gesteld. Hierdoor is de 

noodzaak voor het uitschrijven van een dubbele verkiezing voor de 

oudergeleding niet meer zo hoog. We agenderen dit de volgende 

vergadering weer. 

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Rondvraag - NVT  

2. Sluiting 22:15 Uur  


