
 

MR 

 
VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KBS DE ZANDBERG 

 
DATUM 

  
 

27-06-2017 

 VERSLAG Hanneke Bleckman ACTIE DOOR 

 Aanwezig: 
Hans, Marjolein, Hanneke, Frederique, Ellen, Serge, Ingmar, Emy 
Afwezig met kennisgeving: 
Kelly (ivm zwangerschapsverlof) Carolien, Misja, Danny en Meike. 

 

1. OPENING & MEDEDELINGEN 
Welkom 

 

2. Ouderportal  
Dit agendapunt wordt als eerste behandeld. 
Lisette, teamcoördinator middenbouw, geeft uitleg over het ouderportal dat een aantal 
weken na het begin van het nieuwe schooljaar 2017-2018 wordt geïntroduceerd. Op info 
avond die aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt gehouden, krijgen ouders hierover 
verder uitleg.  
In dit ouderportal kunnen ouders onder andere de vorderingen en prestaties van hun 
kinderen digitaal volgen. De rapporten kunnen in het ouderportal ook worden geraadpleegd. 

 

3. Vanuit het MT 

• Schoolgids 
      Er zijn 2 zaken aangepast in de schoolgids. Het betreft een aanpassing in het protocol  
      time out, schorsen en verwijderen en een aanpassing in het luizenprotocol.  

• Definitief schoolformatieplan 
       Hans geeft een korte toelichting op het definitieve schoolformatieplan zoals deze 22 juni  
       via een extra editie van de Zandberg Courant is gedeeld met de ouders. 

• Evaluatie eindcito 
De Zandberg scoort een goed wat betreft de resultaten van de eindcito van dit 
schooljaar. 

• Prikactie 
Er wordt kort stil gestaan bij de prikactie van di 27 juni.  

 

 

4. Continurooster/enquête schooltijden 
De brief die Misja en Hans hebben opgesteld wordt goedgekeurd in de MR. De brief zal do 
29 juni via de mail onder de ouders worden verspreid. 
In de laatste Zandberg Courant van dit jaar zal Hans nogmaals aandacht geven aan dit 
onderwerp en verwijzen naar deze brief. Op de website van school kunnen ouders hierover 
meer lezen bij het onderwerp praktische info/ schooltijden. 
In de eerste Zandberg Courant in het nieuwe schooljaar (2017-2018) wordt dieper op dit 
onderwerp ingegaan. Er zal daarnaast nogmaals een oproep worden gedaan aan de ouders 
om deel te nemen aan de werkgroepen. 

 
Hans 
 
Hans 
 
 
Hans 

5. INOS protocol time out schorsen en verwijderen 
Aanpassing in dit protocol is kort besproken door Hans bij punt 3. Belangrijk is dat er geen 
stappen in dit protocol worden overgeslagen. 

 

6. Evaluatie eigen functioneren MR 
Er zijn geen noemenswaardige verbeterpunten. 
Ellen neemt het uitlezen van de mailbox over van Serge. Serge heeft voor het instellen van 
de mailbox op smartphone een korte toelichting geschreven. Ellen en Serge stemmen dit 
samen af. 

 
 
Ellen/Serge 

7. Jaarverslag 
Er komt een kort verslag van hetgeen het afgelopen jaar in de MR is besproken. Marjolein 
en Emy gaan dit verslag maken aan de hand van de nieuwsberichten over de MR die in dit 
schooljaar de Zandberg Courant zijn verschenen. Hanneke stuurt deze nieuwsberichten 
naar Marjolein en Emy.  

 
Marjolein/Emy/
Hanneke 

8. Planning etentje begin volgend schooljaar 
Ingmar stuurt een datumprikker rond voor een datum op een vrijdagavond in september. 
Ook de 2 nieuwe leden van de MR worden voor dit etentje uitgenodigd. 

 
Ingmar 
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9/ 
10/
11 
 

 
ARBO/Verkeer/ICT 
Geen mededelingen 

 

12. MSB  
Aangezien Carolien afwezig is, zal ze haar presentatie over dit onderwerp geven in de 
eerste vergadering van het nieuwe schooljaar. 
 

Carolien 

13. OR 
Ellen is bij de OR vergadering van 19 juni geweest. De volgende punten zijn tijdens deze 
vergadering onder andere besproken: 
Onderwerpen die bij de MR thuishoren komen vaak als eerste bij de OR terecht. Dit punt van 
communicatie kan beter.  
In de OR is ook gesproken over de (on)tevredenheid van ouders over de schoolfoto´s; een 
aantal ouders hebben hierover opmerkingen gemaakt. 
De hitte van de afgelopen weken is ook aan bod geweest in de OR vergadering. 
Opvallend is het grote aantal activiteiten dat op donderdag gepland worden, veel ouders 
werken dan en kunnen zich moeilijk vrij maken om mee te helpen. 
De communicatie over opvang na sportdag vanuit school kan beter. Kober was dit jaar niet 
op de hoogte dat sportdag voor bovenbouw op een donderdag was gepland en dat de 
kinderen niet zelf naar bso konden komen maar moesten worden opgehaald op het 
Sprintterrein. Het is wenselijk dat school ouders erop attent maakt dat ze vervolgopvang 
regelen om na sportdag te zorgen dat kinderen op bso komen. 

 

14. Post 
Er is geen post voor de MR ontvangen 

 

15. RONDVRAAG 
Ingmar: MR vergadering van 3 oktober wordt verzet naar 10 oktober omdat op 3 oktober  
10-minutengesprekken plaatsvinden. 
Serge: hij vraagt zich af of procedure voor vacature voor nieuwe MR leden vastligt. Ingmar 
bevestigt dat hiervoor een procedure is. 
Ellen: het zou prettig zijn als Evelyn kort aangeeft in mail wat ze in bijlagen meestuurt. 

 
Allen 

16 Sluiting  

 Notulist volgende vergadering: ?  

 


