
Achterbanverslag MR het accoord.

Hierbij ontvangt u het eerste achterbanverslag van de medezeggenschapsraad (MR).
Om u betrokken te houden bij het reilen en zeilen van de MR zult u in de toekomst na de 
vergaderingen van de MR op de hoogte worden gebracht van onze werkzaamheden door middel 
van het achterbanverslag.

Allereerst zullen we ons even voorstellen.
De MR bestaat uit 6 leden, 3 leerkrachten en 3 ouders.
De leden op dit moment zijn:
Karin Valk (ouder), voorzitter
Chella van Wijngaarden (ouder)
Erik van den Broek (ouder)
Mariët Zoutewelle
Geraldine van den Oosterkamp 
Christian Schenkel.

Als de MR het noodzakelijk acht zal Alice van der Hoek aanschuiven bij de vergaderingen om 
vragen te beantwoorden en onduidelijkheden toe te lichten.

Tijdens onze volgende vergadering zullen we een groepsfoto maken zodat u ook gezichten bij de 
namen heeft.

Vergadering 6 februari 2017

PIT-Raad
We hebben het verslag van de PIT-raad (Gezamelijke MR) besproken. Wij willen graag de 
agendapunten van de PIT-raad ontvangen, voordat zij vergaderen. Op die manier kunnen we via 
de vertegenwoordiger van onze school (Hanneke van de Burght) vragen stellen en onze mening 
geven over onderwerpen, die besproken worden in de PIT-raad.

Beleidsplan Sociale Veiligheid
Het beleidsplan van de Vreedzame School wordt besproken.  Vragen over maatregelen zoals 
schorsing en time-out komen aan bod. De teamleden leggen aan de ouders uit wat deze inhouden 
en wanneer ze worden toegepast.
Ook komt de veiligheidsthermometer aan bod. Dit is een vragenlijst om te peilen hoe veilig de 
leerlingen zich voelen op school. Deze Veiligheidsthermometer wordt in de maand maart 
afgenomen en de resultaten  zullen in de MR besproken worden.

Vernieuwde vorm van inspectie OCW
Via de directie zijn we op de hoogte gesteld dat de “onderwijsinspectie” een nieuwe methode gaat 
gebruiken voor het inspecteren van de scholen. De MR heeft kennis genomen van dit stuk.

Maand van de MR / Dag van de MR
De maand maart is uitgeroepen tot de maand van de MR. De MR  van het accoord heeft besloten 
op donderdagavond 30 maart een informatieavond te organiseren over het thema geld.
Houd deze datum dus vrij in uw agenda. Begin maart zullen we de details aan u kenbaar maken.

Begroting
We wachten op de begroting van school en de OR. Zodra ze beschikbaar zijn, zullen we ze in de 
MR bespreken.



Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben of wilt u meer informatie van de MR, dan 
kan dit door ons aan te spreken of door een mail te sturen aan Christian Schenkel.
christian.schenkel@pit-ko.nl
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