
 

 

Achterban verslag MR het Akkoord 19 september 2017 
 

 
Hierbij het verslag van de eerste vergadering van het nieuw schooljaar. In de MR zijn enkele 
wijzigingen.  
Erik van den Broek heeft het voorzitterschap overgenomen van Karin Valk. Door haar vertrek 
kwam er een plek vrij in de oudergeleding. Deze plek word ingevuld door Mariëlle Postma. 
Namens de directie van school was Arjan van Sprang aanwezig. De MR heeft tijdens de 
vergadering afscheid kunnen nemen van Arjan en hem kunnen feliciteren met zijn nieuwe functie. 
  
Ouderavond 2018: 
Ook dit schooljaar zal de MR weer een ouderactiviteit organiseren. Er is gekozen voor het thema 
sociale media. Aangezien de organisatie van dit evenement wat tijd vergt, zijn we al gestart met de 
voorbereidingen. We zullen u zo snel mogelijk voorzien van informatie. Wij verwachten weer een 
interessant programma voor u te kunnen opstellen. 
 
Evaluatie MR vorig schooljaar: 
Terugkijkend op vorig schooljaar zijn we tot de conclusie gekomen dat we goed hebben kunnen 
functioneren. Alles wat in de MR aan bod hoort te komen, is bij ons terecht gekomen.  
Wat ons zorgen baart, is onze zichtbaarheid voor de ouders. Weet u ons wel echt te vinden? 
We hopen, dat met het up to date houden van de website en deze achterbanverslagen, we u 
voldoende kunnen bereiken. Heeft u toch nog ideeën, laat het ons dan weten. Contactinformatie 
vindt u op de website van het Akkoord onder het kopje Ouders > MR. 
Verder zullen we streven naar een wat uitgebreidere samenwerking met de OR. 
 
Vertrek van Arjan en ziekte van Alice: 
De MR heeft zijn zorgen uitgesproken over de voortgang van de school met de ontstane situatie. 
Arjan heeft ons gerustgesteld, dat de interim oplossing zal zorgen voor continuïteit. Zowel voor de 
ouders als het personeel. De MR zal de situatie vanaf de zijlijn in de gaten houden. 
 
Oprichten KC-raad: 
Dit jaar zal de MR moeten worden omgebouwd tot een Kind Centrum (KC) raad. Dit zal heel wat 
voeten in de aarde hebben. Tot op heden hebben wij nog geen duidelijk beeld hoe dit er precies uit 
zal komen te zien. Hierover zullen we ons door het bestuur van PIT laten informeren. 
 
Schoolreis 2017: 
Onder de ouders was er onrust over de schoolreis 2017. Er was twijfel of er wel voldoende 
begeleiding was voor, met name, de kinderen uit de lagere groepen. De MR zal aan de OR vragen 
de gang van zaken op te nemen in de evaluatie van de schoolreis.  
 
Mocht u naar aanleiding van dit verslag of andere zaken die spelen in de school contact met ons 
op willen nemen, dan kan dat natuurlijk altijd! Spreek een van de MR-leden aan of stuur een mail 
naar:  
mr@akkoord-zwijndrecht.nl 
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