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Verslag MR – 4   2017/2018 

 
 

24-04-2018 
20:00 tot 22:00 
 
De Zilverberg 

Personeelskamer 

 
 

Lonneke Hubers 
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, Mira, Jacqueline, 

Gast: Lonneke; Monique Theunissen, Dirk 

Afwezig:    Marloes, Sanne 

Verslag 

1. Opening Welkom Monique en Dirk als ankomende MR leden, welkom Lonneke  

2. Vaststellen notulen Notulen MR 3 nog niet definitief gemaakt per mail Michiel 

3. Mededelingen 
Lonneke: 

 
A. Financieel 
B. Vrije vrijdgenl 
C. Formatie 
D. Protocollen 
E. Rondvraag 

A. Financieel:   
Financieel jaaroverzicht nog niet ontvangen van Condor, wordt dus 

doorgeschoven naar volgende vergadering. Accountant heeft hem al 

wel goedgekeurd.  

Begroting/kaderbrief: Lonneke geeft uitleg en beantwoordt vragen van 

de MR rondom de begroting van de Zilverberg. 

B. Vrije vrijdagen: 

- 6 vrije kleuterdagen: MR stemt, na geïnformeerd te zijn door 

Lonneke, in met het inroosteren van de 6 vrije dagen voor de kleuters.  
- 6 continuroosterdagen inzetten tbv Jeelo: Gevolgen hiervan zijn 

besproken. Omdat nieuwe CAO PO nog niet rond is, is (nog) 

onduidelijk hoe de ochtendpauze van leerkrachten opgelost gaat 

worden. Lonneke bespreekt dit nog binnen het team. Dit agendapunt 

was vandaag vooral informerend. 

C. Formatie: Lonneke krijgt de functie directrice. Hierdoor drukt Monique 

niet meer op de formatie. Samen met werkdrukvermindering 

tegemoetkoming zijn er wellicht mogelijkheden voor het formeren van 

8 groepen. Hier is nog geen zekerheid over te geven. Wel zijn de voor 

en nadelen alvast besproken met de MR. Nadenken in leerlijnen, 

groepsdoorbroken werken blijft een uitgangspunt ongeacht of er 

homogene- of combinatiegroepen geformeerd moeten worden. 

Overweging is de werdrukverminderingsgelden in te zetten op extra 

ondersteuning tijdens instructiemomenten op niveau. Mira en Lonneke 

lichten het werken in niveaugroepen toe mbt de uitvoering. 

D. Anti-Pestprotocol:  Dit is nu een vrij lijvig stuk. Het is geen verplicht 

item voor een school. Het is wenselijk/raadzaam deze in te korten. 

Lonneke wil voor de zomervakantie iig een nieuwe versie hebben en 
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deze (indien mogelijk) ook met de MR bespreken tijdens de laatste 

vergadering. 

E. Rondvraag aan Lonneke: Stand van zaken HAN project (karin)?: 

Buurderij heeft 4 Jeelo projecten geadopteerd en gaan meewerken in 

de voorbereiding van nieuwe thema's. De muziekvereniging en 

Maasvensters gaan ook nadrukkelijker aansluiting zoeken op gebied 

van muziek en poëzie. 

4. Mededelingen MR 

A. Ingekomen post 

B. Onderwijskundige 
vernieuwingen 

C. Oudercontacten 

D. Communicatie OR 

E. GMR 

F. Scholing 

A. Ingekomen post: nvt 
 

B. Onderwijskundige vernieuwingen:  
groep 6/7 is nu begonnen met kidsweek te gebruiken voor begrijpend 
lezen lessen icm digitale verwerking op de telefoon in tweetallen. 
School wil graag streven naar voldoende laptopjes om met een hele 
groep tegelijk te kunnen werken. Ook bij spelling is dat dan prettig om 
op eigen tempo te kunnen werken en direct feedback te krijgen. Groep 
3 en 4 zijn ook gestart met 1 spellingles op niveau per week en voor 
groep 4 ook 2x per week een leesles op niveau. 
 

C. Oudercontacten: nvt,  nvt. Aankomende MR leden zijn al wel 
aangesproken dat bekend is dat ze zitting gaan nemen in de MR. 
 

D. Communicatie MR – OR:   notulen OR worden niet meer standaard 
uitgewisseld tussen MR/OR. Schoolreisje gaat mogelijk van eind naar 
begin schooljaar. Daarnaast is OR bezig met schoolplein en de 
ouderbijdrage.  
 

E. GMR:   niets van gehoord. Het niet betalen van de stakingsdag wordt 
daar besproken. MR zou hier in betrokken moeten worden. Daarnaast 
zou er scholingsgeld zijn voor leerkrachten, waar ze ook zelf 
zeggenschap in zouden hebben. Deze onderwerpen zijn interessant 
voor ons als MR. Mira neemt contact op met de GMR om ons hierover 
te informeren.  
 

F. Scholing:  
Sanne heeft haar eerste jaar van haar master SEN gehaald en start in 
september met haar 2e (laatste) jaar.  
Suzan start in augustus met haar gymopleiding en is vanaf dat 
moment bevoegd om gymlessen te geven. 
Mira start met haar 2e module onderwijskunde. Condorcollege: 
kleuterleerkrachten hebben een middag over signalering dyslexie 
gevolgd.  
Vervanging bij scholing blijkt erg lastig te zijn omdat hierbij geen 
gebruikt gemaakt kan worden van de invalpool. 

Allen 

5. Onderwerpen: 

 

A. Wisselingen binnen MR 
B. MR gelden 
C. Verdeling taken 

 
A. Wisselingen MR: 

Prettig dat nieuwe ouders er als gast zijn. In nieuwe schooljaar zullen 
Mira en Sanne elkaar afwisselen vanuit de PMR. Michiel zal de eerste 
vergaderingen van het nieuwe schooljaar aanwezig zijn als gast tbv 
soepele overgang. 
 

B. MR gelden:  besteding MR geld 2018 (kalenderjaar) 535 euro. 
uitgangspunt: het moet extra zijn buiten reguliere middelen en 
leerlingen moeten het merken. We wachten even af of de cursus 
nieuwe MR leden betaald moet worden vanuit de MR gelden. Dirk 
geeft aan deze als zeer waardevol te hebben ervaren. Monique wil 
deze ook graag gaan volgen. 
 

C. Verdeling taken: 
 opstellen agenda vooral af laten hangen van praktische uitvoering (bij 
voorkeur personeelsgeleding). Overige taakverdeling nog niet 
besproken 
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1. Rondvraag Rondvraag: 

Michiel: informele afsluiting/opstart/wisseling MR? wordt onderschreven 

door overige aanwezigen. Mira maakt een datumprikker. 

Laptop voor tijdens MR kan mogelijk bekostigd worden vanuit MR gelden. 

(idee: MR adopteert aanschaf laptop ter ondersteuning van het idee om 

laptops aan te schaffen tbv inzet in de klassen) 

 

Dirk heeft voorkeur voor de woensdag als vergaderdag en wil  ze graag 
ruim van te voren weten. Voor Monique is dit ook belangrijk. 
 
De laatste vergadering: 26 juni 20:00 uur  

(instemming groepsverdeling doen we per mail indien mogelijk) 

 

2. Sluiting 22:30 Uur  


