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20-11-2017 

 VERSLAG Marjolein Dullaert ACTIE DOOR 

 Aanwezig: 
Frederique, Meike, Danny, Hanneke, Emy, Marjolein, Hanneke, Hans, Kelly en Carolien 
 

 

1. OPENING & MEDEDELINGEN 
Welkom 

 

2. Vanuit het MT 

• Terugkoppeling visiebijeenkomst andere schooltijden: het is een waardevolle avond 
geweest. Er is een SWOT analyse gemaakt van drie schooltijden: traditioneel, vijf 
gelijke dagen en continu rooster.  
Er wordt nu een plan uitgewerkt en hier gaan we dit jaar mee aan de slag.  

• Tevredenheidsonderzoek: actieplan hebben we bekeken. Is helder verwoord.  

• Verhoging overblijfkosten: overblijf Kober heeft een personele bezetting die onder 
druk staat. Verschillende oproepen hebben niet geleid tot het gewenste resultaat, 
dus moeten we nu meer pedagogische medewerkers in gaan zetten. Deze zijn 
duurder dan vrijwillige krachten. Het gevolg is dat er een prijsverhoging doorgezet 
moet worden. De kosten per 1 januari 2018 zouden verhoogd moeten worden van 
2,75 naar 3,85 euro. 
De oudergeleding heeft hier verder tijdens het MR-overleg over gesproken en neemt 
contact op met Hans.  

• Begroting 2018: Hans geeft een korte presentatie. De begroting is al met MR-lid 
Danny voorbesproken. De begroting wordt woensdag 6 december met het team 
gedeeld. De MR spreekt positief over het gelopen proces en de transparantie. 

 
 
 
 
 
 
Oudergeleding 

3. MSB: Koersplan INOS en Schoolplan De Zandberg 

• Alle MR leden hebben deze documenten ontvangen.  

 

4. Notulen OR (16-11-2017) 

• De notulen hebben we nog niet ontvangen. Meike was ziek en kon dus niet bij 
vergadering aanwezig zijn. 

 

5. Communicatie ouders 

• - 

 

6. ARBO 

• Ontruiming is geweest. Evaluatie volgt nog. Kelly heeft aankomende vrijdagmiddag 
gesprek met Lisenka over de ARBO.  

 
Kelly 

7. Verkeer 

• - 

 
 

8. ICT/website 

• - 

 
 

9. Ondersteuning 

• - 

 

10. Post 

• -  

 

11. Rondvraag 

• Meike: foto’s moeten we nog maken. Deze maken we de volgende keer. 

• Meike: nieuwe leerlingen aanmelden: tip is om de reden te benoemen waarom 
leerlingen vroeg aangemeld moeten worden. Positief onderbouwen. 

• Meike: gezond trakteren gebeurt nu heel weinig. We zeggen als school wel dat dit 
gebeurt. Moeten we hier een standpunt over innemen? Kelly zal dit nog een keer 
met Hans bespreken. 

Kelly 

12 Afsluiting  
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Samenvatting 
 
De volgende punten zijn besproken: 
Het grootste gedeelte van de vergadering hebben we gesproken over de begroting. Hans heeft ons op 
overzichtelijke wijze meegenomen door de getallen. De verschillen met de begroting van 2017 zijn 
duidelijk kenbaar gemaakt en de oorzaken hiervan zijn genoemd.  
Daarnaast is duidelijk geworden dat Kober zich genoodzaakt voelt de prijzen voor de overblijf te 
verhogen. De oudergeleding van de MR heeft hier samen over gesproken en willen meer duidelijkheid 
voordat zij instemming geven. Dit omdat zij nu niet goed weten waar ze mee instemmen en naar hun 
achterban goed willen kunnen verantwoorden waarom deze verhoging plaats zal vinden.  
 

 


