
Notulen MR -vergadering Nr. 2  2018/2019 

  

27-11-2018 

20:00 tot 22:00 

De Zilverberg 
Personeelskamer 

E-mail directie: 
directie@zilverbergoverasselt.nl  

Lonneke Hubers 

 

 

De Zilverberg 
Kon. Julianastraat 6 
6611 BR Overasselt 

024 – 622 14 54 

 Personeel:  Ouders: 

MR-leden: 

Mira Verbruggen groep 8 
(t/m21-11-2018) 
 
Sanne Wijers Groep 5 
(v.a.20-11-2018) 
 
Jacqueline PeetersWeem Groep 1/2  

 Dirk Jansen 
Monique 
Theunissen  

Taken: Voorzitter: Notulist:  Penningmeester:  
Mira  
(tot 21-11-2018) 

 

 
 Jacqueline 

Gast:   Lonneke 

Aanwezig:   

Afwezig:    

 Items 
  

1.Opening 20.00  Mira 

2.Vaststellen notulen  

B= Besluitvormend 

Notulen MR 1 2018-2019 B 

Mira stuurt deze naar Anita 

 
Notulist 

 

3.Mededelingen 
Lonneke 
  
 I= Informatief 
B= Besluitvormend 
A= Adviserend 

A.Redzaamheidslezen: goede avond. Luc de Koning 
heeft dit zelfs ook zijn Linked-In geplaatst. 

 
B.Andere schooltijden:  
Donderdag jl. in de vergadering besproken:  
Financiën zijn leidend.  
Voldoende tijd om te eten voor de leerlingen is 
belangrijk.  
Voldoende toezicht op leerling conform pedagogisch 
klimaat Zilverberg visie is een must. 
De Zilverberg komt capaciteiten te kort om pauzes te 
bemannen door verplichte (CAO) pauzes leerkrachten. 
Sommige scholen lossen dit met ouders als 
overblijfkrachten op. 
Lonneke wil graag alle opties met ouders delen zodat 
duidelijk is waarom een verandering van tijden 
eventueel niet of wel haalbaar zou zijn, ook voor 
volgende jaren. Terug draaien is natuurlijk geen optie. 
Graag feedback van de MR hoe andere schooltijden wel 
mogelijk zouden kunnen zijn. 

 

Lonneke 

mailto:directie@zilverbergoverasselt.nl


C.AVG:  
Lonneke moet alles omtrent (mogelijk) misbruik AVG 
melden bij een Task-Force (bijvoorbeeld: hacken site). 
 
D.Gemeente: 
Mevrouw K. van de gemeente is vandaag geweest 
i.v.m. vele meldingen van vandalisme en dat ze dat de 
schade mogelijk niet meer willen vergoeden. Lonneke 
heeft haar punt kunnen maken, meldingen kunnen nu 
directer worden gemaakt, met minder formulieren 
werk.  
Mevrouw K. tipte Lonneke over subsidie voor nog meer 
groen op het schoolplein, Lonneke gaf aan dat het 
onderhoud te veel geld kost en dit niet van de subside 
betaald kan worden. Dit neemt de gemeente mee als 
aandachtspunt. 
Gevraagd aan mevrouw K. of ze volgende keer echt kan 
komen kijken naar de bestaande situatie, dit heeft 
meer opbrengst dan van een afstand de situatie 
bespreken. 
 
E.Audit: Er is een directeur geweest, twee IB-ers en een 
leerkracht van de stichting op Audit Geweest. Ze zijn in 
bijna alle groepen geweest. Er is direct teruggekoppeld 
dat ze onder de indruk waren.  

4.Mededelingen Team 
 
I= Informatief 
B= Besluitvormend 
A= Adviserend  

A.Ingekomen post I  
- Geen 
 
B. Onderwijskundige vernieuwingen I 
- Rekeninterventie  
- Leesonderwijs: Bouw en redzaamheid lezen 
- Jeelo: taal en hoeken werken 
- Begrijpend lezen: Loopt en evaluatie volgt 
- Bouwoverleg op inhoudelijk gebied  
 
C. Communicatie MR-OR I  
Christelijke feesten: Vanuit de OR: Vieringen in school 
of in de kerk. Betrekken we alleen de leerlingen bij de 
(christelijke) vieringen of voor hele gezinnen? Niet alle 
ouders willen mee de kerk in. Denken jullie daar als 
school over na? 
 
D. GMR I 
Notulen zijn aan MR verstuurd voor deze bijeenkomst. 
Opmerkingen: 
GMR-notulen geven ons weinig informatie 
GMR-agenda krijgen we niet 
Sanne informeert bij Lonneke naar onze 
contactpersoon om dit te kunnen communiceren. 
 
E. Scholing I-  

 

Allen  



Studie leerkrachten: Suzanne (gym), Sanne (Master 
SEN) en Mira (Master Onderwijskunde) 
MR-oudergeleding: MR-cursus was ok, deze man was 
prettig maar had weinig vakinhoudelijke kennis. De 
cursus van CONDOR was beter. 
  

5.Onderwerpen 
 
I= Informatief 
B= Besluitvormend 
A= Adviserend 
 

A.Verdeling: 
MR-taken (voorzitter, notulist, penningmeester) – B 
Voorzitter: Sanne 
Notulist: Dirk en Monique om de beurt 
Penningmeester: Jacqueline 
Lonneke moet van de MR-geleding van de site 
De notulen van één schooljaar staat op de site.  
 
B.Cursus MR-leden – I  
Voor ouders een vervolgcursus is wel op zijn plek. 
Condor organiseert deze, Dirk en Monique reageren 
hier zelf op. 
 
C.Foto  
MR voor schoolsite -B 
We besluiten geen foto op de site te plaatsen. 

 

Allen 

6.Rondvraag 

-Lonneke vragen Laptop voor MR. 
-Nieuwe datum met de datumprikker 
-Vanaf  nu in Sanne voorzitter van de MR en Mira geen 
lid meer. 

 

Allen 

7.Sluiting 22.00   

 


