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Verslag MR – 4   2016/2017 

 
 

13-06-2017 
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 Notulen MR 3  via de mail al goedgekeurd. Michiel 

3. Mededelingen 
Lonneke: 

 
A. Groepsverdeling 
B. Kwaliteitskaart 
C. Begroting 
D. Projectplannen 
E. Onderwijsinspectie 
F. Eindcito 

 

A. groepsverdeling met leerkrachten komend schooljaar: 

Groepsverdeling is vandaag bekend gemaakt aan ouders. Er zijn nog 

geen reacties binnen gekomen. Mark staat als invaller genoteerd voor 

meerdere groepen. Dit maakt de warme overdracht eenvoudiger 

omdat hij meerdere dagen op school aanwezig is.. 

B. kwaliteitskaart 16-17:  

Projectplannen lopen door met aanvulling van interventie en analyse 

op gebied van leerlingontwikkeling. Management rapportage ZB 

dorgenomen met Lonneke. Verder aangevuld met de rapportage 

“Waar blijven uw oud-leerlingen?” van Nationaal Regieorgaan 

Onderwijsonderzoek (NRO). Lonneke gaat dit delen met de MR leden 

en mogelijk ook een plekje geven op  ‘Vensters’ (internet).  

C. Begroting Kaderbrief 

ZB gaat met goedkeuring over de begroting heen door grotere 

investeringen. Kaderbrief met begroting wordt goedgekeurd door de 

MR. 

buitenkant school gaat geschilderd worden. 

Er is budget voor een nieuwe methode technisch lezen 

D. Projectplannen dit en volgend jaar  

Projectplannen lopen door met aanvulling van interventie en analyse 

op gebied van leerlingontwikkeling.  

Lopende projecten: 

Jeelo nieuw project gestart. Volgend jaar 5 thema’s op de planning. 

Hierover komt nog een ouder informatie avond. Elke studiedag komt er 
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tijd vrij om te arrangeren voor je groep waardoor leerkrachten 

gefaciliteerd worden in tijd. 

E. Bezoek Inspectie 30 mei 2017  

Geen ‘moet beter’ ontvangen van inspectie. ZB scoort zelfs een ‘goed’ 

op het gebied van veiligheid en pedagogisch klimaat. Verbeterpunten 

die ZB zelf al gekozen had  “less is more” gaat omgezet worden in 

plan van aanpak. Dit wordt ondersteund door de inspecteur. Deze wil 

graag een werkdocument zien ipv een halfjaarlijks groepsplan. Dit kan 

vanuit info die geleverd wordt vanuit de methode. Team is blij en trots 

met het resultaat. Definitieve verslag komt op de website en vensters 

zodra reacties van school en bestuur binnen zijn. 

F. Eindcito uitslag en interpretatie 

We hebben uitvoerig stilgestaan en gesproken over de waarde en de 

resultaten van de eindcito van 2017. School is tevreden met de uitslag 

en ervaart toenemend zelfvertrouwen over de ingeslagen weg 

4. Mededelingen MR 

A. Ingekomen post 

B. Onderwijskundige 
vernieuwingen 

C. Oudercontacten 

D. Communicatie OR 

E. GMR 

F. Scholing 

A. Ingekomen post. InfoMR (via mail) 
 
B. Onderwijskundige vernieuwingen: 

 Jeelo en technisch leesmethode die volgend schooljaar start. 
Verder gaat drama wat meer aandacht krijgen. 
 

C. Ouder contacten: NVT 

D. Communicatie MR – OR:  NVT 

E. GMR:  Wie gaat contact met GMR onderhouden? 

F. Scholingen.  Janine heeft master SEN afgerond 

Allen 

5. Onderwerpen: 

 

A. Verkiezingen 
B. Evaluatie 
C. MR1 ’17-‘18 
D. Communicatie 

 

A. Verkiezingen:   
Mira blijft toch voor haar tweede termijn vanuit de 
personeelsgeleding. 
Marloes wil zich weer verkiesbaar stellen voor de oudergeleding (3e 
termijn). 
Er hebben zich voor de personeelsgeleding en voor de 
oudergeleding nog geen kandidaten gemeld. 

B. Evaluatie MR schooljaar:  
tijdens eerste vergadering moeten we in het jaarplan inventariseren 
of er verkiezingen gehouden moeten worden. Ook qua besteding 
van de MR-gelden moeten er eerder actie ondernemen. MR 
uitwisselingsbijeenkomst is niet zo goed van de grond gekomen, 
maar gaan we wel opnieuw houden. De vergadersfeer/setting wordt 
wel als prettig ervaren. We moeten als MR wel blijven letten op de 
officiële stukken (instemmingsformulieren, jaarverslag etc.) 

C. eerste vergadering nieuw schooljaar: 10 oktober 2017 
jaarplanning maken, jaarverslag vaststellen, verkiezingen+MR 
gelden+onderwerp communicatie inplannen, vergaderdata 
vaststellen. 

D. Communicatie:  
Veranderende rol van ouders en de invloed ervan op de 
communicatie van school willen we vanuit de MR ook volgend jaar 
aandacht blijven geven.  

 

 
 
 
 
 
 

 

1. Rondvraag -  

2. Sluiting 22:15 Uur  


