
Achterbanverslag MR het Akkoord 07-11-2017 

Hierbij ontvangt u het tweede achterbanverslag van dit schooljaar. Namens de directie van school 

was Pieter van Keulen aanwezig. Hij heeft zichzelf kort voorgesteld en heeft een toelichting gegeven 

van de verdeling van managementtaken tijdens de afwezigheid van Alice van der Hoek. Mirjam Kok 

zal zich vooral bezig houden met onderwijszaken en Pieter zal het financiële stuk en de facilitaire 

zaken voor zijn rekening nemen. 

Rooster van aftreden 

Mariët zal de MR in 2018 verlaten. Voor vervanging zal onder de leerkrachten worden gevraagd wie 

de plek van Mariët in de MR wil overnemen. 

PIT raad  

We hebben het verslag van de PIT raad (gezamenlijke MR) besproken. De PIT raad heeft gevraagd 

hoe de MR invulling wil geven aan de maand van de MR in maart 2018. De MR wil dit vorm geven 

door middel van het organiseren van een ouderavond. 

BOS 

Het gebruik van BOS, de hieruit voortvloeiende jaarrapportage 2016/2017 en 2017/2018 worden 

besproken. Geconcludeerd is dat dit een groeidocument betreft, waarin meerjarenplannen van de 

school vast gelegd worden. Mirjam Kok zal de teamleden gaan ondersteunen in het vormgeven en 

gebruik van BOS. De MR wordt gevraagd goedkeuring te geven aan dit meerjarenplan en de realisatie 

hiervan.  

Begroting 

De begroting van de school en de OR is nog niet ontvangen. Zodra deze stukken beschikbaar zijn, 

zullen deze in de MR besproken worden.  

Vreedzame school 

Besproken wordt hoe het beleidsplan Vreedzame school in de praktijk wordt toegepast en welke 

problemen hierbij ondervonden worden. Er blijkt in een aantal gevallen nog wel verschil te bestaan 

tussen het beleidsplan en de praktische invulling. De MR zal vragen wat de status is van het 

beleidsplan.  

Communicatie 

De MR geeft aan dat het prettig zou zijn als de 2-wekelijkse nieuwsbrieven en de informatie via social 

media door lopen kunnen lopen, zoals voor het vertrek van Arjan. Daarnaast wordt de 

groepsnieuwsbrief besproken en of hier wellicht meer uniformiteit in kan worden aangebracht.  

Mocht u naar aanleiding van dit verslag vragen hebben of mochten er andere zaken spelen in de 

school die u graag met ons wil bespreken, dan horen wij dit graag! Spreek een van de MR-leden aan 

of stuur een mail naar mr@akkoord-zwijndrecht.nl. 


