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 VERSLAG 
Notulist: Ingmar Ouweneel 
Aanwezig: Friederike Salden-de Bruin,  Serge Settels, Ingmar Ouweneel, Hanneke 
Bleckman, Frederique Broks, Misja de Jong,  Frans van Baal, Ellen Cregten, Kelly Visser, 
Marjolein Dullaert 
Afwezig: Maartje Schalk 

ACTIE DOOR 

   

1. OPENING & MEDEDELINGEN 
Friederike heet ons van harte welkom.  

 

2. NOTULEN VORIGE VERGADERING (d.d. 13-11-2015 
Geen op of aanmerkingen. 

 
 

3. VANUIT HET MT 
Begroting: Misja en Frans hebben samen de begroting doorgenomen. Er zijn weinig grote 
veranderingen ten opzichte van andere jaren. 
De verbouwing loopt kostentechnisch zoals vooraf ingeschat. Er is nog een post onvoorzien 
opgenomen van 10.000 euro. Zoals het er nu naar uit ziet, hoeven we deze niet aan te 
spreken en kan dit geld op een andere manier worden besteed. De personeelskosten zijn zo 
begroot dat er naast de werkelijke FTE nog een tikje ruimte is. Dit kan bijvoorbeeld voor wat 
ruimte zorgen om bepaalde projecten of werkzaamheden op te pakken.  
Arbo: Calm maakt voor ons een ontruimingsplan. Zowel voor de situatie zoals die nu is, als 
hoe het eruit komt te zien. De tekeningen zijn naar Calm verzonden. We krijgen zo snel 
mogelijk een offerte.    
Nieuwbouw/speelplaats:  
In januari start de verbouwing aan de kant van de kleuters. Hier wordt 10-12 weken voor 
uitgetrokken. 
In januari starten alle groepen op de Zandberglaan. In de vakantie gaan de leerkrachten de 
Neubourg over verhuizen.  
Alle groepen blijven op dezelfde plaats. Alleen de groep van Irene gaat terug naar een 
lokaal. De Neubourg komt in de nieuwbouw te zitten. Nieuwe roosters worden gemaakt.  
Bas Postma heeft een toelichting gegeven over wat het plan voor de nieuwe speelplaats is.  
De OR heeft een budget bij elkaar gespaard. Daarnaast hopen we op subsidies. Ten derde 
hopen we dat er ouders zijn die hier kennis van hebben en gereduceerd kunnen helpen bij 
het maken van het nieuwe schoolplein.  
Budget technisch mag de Zandberg geen geld reserveren. Dit omdat wij een onderdeel van 
INOS zijn.  
Eventueel is er een ‘’bestemmingsreserve’’. Als er dus geld overblijft kan dit wel naar het 
schoolplein gaan. Dit geld moet namelijk binnen drie jaar worden uitgegeven.  
MSB: Alle vier de werkgroepen hebben in deze periode een studiedag. Hier zijn ze mee 
bezig: 
Werkgroep pedagogisch klimaat: Als alle groepen weer bij elkaar zitten, gaan we weer extra 
aandacht besteden aan het gang en trapgedrag. Social media regels zijn ook onder de 
aandacht gebracht. 
Werkgroep GLOZ: Houden zich bezig met de communicatie met ouders(extern). En hoe 
delen wij onze kennis binnen de school (intern collega’s). 
Werkgroep AOS: Zij zijn bezig met onderzoeken binnen de school. 
Werkgroep OGW: Wat brengt het Opbrengst gericht werken precies op. Hoe kunnen we de 
opbrengsten meten?  
Er zijn twee aanvragen ingediend waarbij leraren een specifiek vernieuwend idee hebben 
aangeleverd. Hier is een subsidie voor aangevraagd. Voor de plusklas en voor het leren 
programmeren van programma’s (ICT).  
App: Op de Sinte Maerte hebben ze een App ontwikkeld waarbij ze veel naar ouders 
communiceren. Hierop staan Nieuwsbrieven, MR notulen, OR notulen, de kalender etc. 
We gaan hier kritisch naar kijken. Misschien zou dit ook wel bij ons passen. De werkgroep 
ICT gaat hiermee aan de slag.  
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Taakgroep ICT 



4. VANUIT HET MTZ 
Nieuwe inrichting structuur ondersteuning (zorg): 
Ad is momenteel coördinator van de zorg. Omdat hij ons dit schooljaar gaat verlaten, gaat 
Friederike gedeeltelijk zijn taken overnemen. 
Friederike is momenteel aan het bekijken hoe ze de zorg zo optimaal mogelijk kan inrichten. 
In januari gaat ze dit presenteren aan het team. Hierna zullen ouders ook op de hoogte 
worden gebracht.  

 
 
 
Friederike 

5. VANUIT DE MR / HET TEAM 
CAO:  Vanuit de MR is er een mail uit gegaan naar de GMR, waarin is aangegeven dat wij 
ons op de Zandberg netjes houden aan de regels van de nieuwe CAO.  Wij gebruiken het 
‘’basismodel’’. Het geeft onrust binnen het team dat wij te horen krijgen dat op andere 
scholen de CAO niet wordt toegepast. Zodoende moeten wij bijvoorbeeld extra dagen in de 
vakantie terugkomen, en andere scholen niet.  
Andere INOS scholen zijn hierover aangesproken door het college van bestuur.  
Kolven: ¼ van je werktijd mag je wettelijk gezien gebruiken voor het kolven. Daarnaast heb 
je dan ook nog recht op pauze. Als je borstvoeding  geeft moet je overleggen met de 
directeur over welke ruimte er beschikbaar is.  
De vraag aan Frans of er een ruimte kan worden vrijgemaakt waar iemand rustig kan kolven.  
Frans zoekt de regelgeving nog een keer uit en komt hierop terug.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frans 

6. EVALUATIE BELONINGSDIFFERENTIATIE 
Dit jaar is dit goed verlopen. 

 

 

7. ICT / WEBSITE 
Geen nieuws. 

 

8. NIEUWSBRIEF 
De nieuwsbrief commissie is bezig met het maken van een nieuwe lay out voor de 
nieuwsbrief. De volgende dingen vinden ze belangrijk:  
Vaste lay-out; belangrijkste data, vanuit het team, vanuit de groep, vanuit de commissies, 
MR, OR, nieuws van anderen (reclame). 
De commissie maakt nu een afspraak met Evelyn om hier verder mee te gaan.  

 
Commissie 
nieuwsbrief 

9. POST 
-  

 

10. RONDVRAAG 
-  

 

11.  SLUITING  

 

 Breda, 24 november 2015 
 

 

 
 

 


