
 

MR 

 
VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KBS DE ZANDBERG 

 
DATUM 

  
 

4-9-2017 

 VERSLAG Marjolein Dullaert ACTIE DOOR 

 Aanwezig: 
Ingmar, Carolien, Frederique, Meike, Danny, Hanneke, Ingmar, Emy, Marjolein 
Afwezig met kennisgeving: 
Ellen, Hans 

 

1. OPENING & MEDEDELINGEN 
Welkom 
Danny en Meike worden welkom geheten tijdens hun eerste vergadering. 

 

2. Vanuit het MT 

• Er zijn geen mededelingen vanuit het MT. 

 

3. Vaststellen jaarplanning 2017-2018 

• Deze zijn goedgekeurd. 

 

4. Taakverdeling schooljaar 2017-2018 

• Deze zijn toegevoegd (zie bijlage). 

 

5. Planning aanwezigheid OR/GMR/contactavond GMR 

• Deze zijn toegevoegd (zie bijlage). 

 

6. Vaststellen jaarverslag 2017-2018 

• Deze zijn goedgekeurd. 

• Na elke vergadering schrijft de notulist een korte samenvatting van wat is besproken 
tijdens de vergadering. 

• Hans zal deze samenvatting telkens doorsturen naar Evelyn, zodat ze automatisch 
in de Zandbergcourant komen voor de keer daarop. 

• Deze samenvattingen kunnen dan aan het einde van het schooljaar worden 
samengevoegd als jaarverslag. 
 

 
Hans 
 

7. Herinnering cursus MR dinsdag 31 oktober van 19.00 tot 22.00uur. Locatie Zandberg.  

• Ingmar bevestigt de komst van 9 MR leden. 

 
Ingmar 

8. Etentje MR vrijdag 22 september 2017 

• Emy en Marjolein maken een reservering hiervoor. 

• Iedereen die nog AH restaurant kaarten heeft, graag inleveren bij Ingmar. 

 
Emy 
Marjolein 

 
9/ 
10/
11 
 

 
ARBO/Verkeer/ICT 

• Geen mededelingen 

 

12. MSB  
Carolien geeft uitleg over haar presentatie over dit onderwerp. 

• Er is onderzoek gedaan naar de inzet van de Zandbergacademie. Uit dit onderzoek 
is naar voren gekomen dat er wat onderwerpen missen binnen de menukaart, zoals 
bijvoorbeeld ‘muziek’. 

• Daarnaast blijkt dat het gebruik van omschrijvingen zoals ‘woordknap of ‘ beeldknap’ 
Binnen de verschillende menuonderdelen de kinderen afschrikt. 

 

Carolien 

13. Communicatie (nieuwsbrief/communicatie ouders) 

• Dit punt zal elke vergadering terugkeren. 
 

 

14. Onderzoek nieuwe schooltijden 

• Hans heeft hier een werkpanel voor opgesteld. Deze bestaat inmiddels al uit 7 
ouders. Vanuit de MR gaan nog deelnemen Meike (ouder) en Carolien (leerkracht). 

• In de courant laten we weten dat er tegen het einde van het schooljaar een 
beslissing wordt genomen over welk model we gaan invoeren. Dit zal pas 
plaatsvinden in het schooljaar 2019-2020. 
 

 
 
 
 
Hans 

15. Post 

• Er is geen post. 

 
Allen 
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16 Rondvraag 
Carolien 
Wie zou er tijdens de informatiemarkt bij de kraam willen staan? 

• Marjolein, Carolien en Ingmar richten deze in. 

• Alle leerkrachten proberen er buiten het plenaire gedeelte er om de beurt te zijn. 

• Ouders van de MR kijken of ze in de gelegenheid zijn om de leerkrachten af te 
wisselen. 

• Navragen of Kelly/ Marijke de flyer nog heeft. 
 
Hanneke 
Wanneer maken we een nieuwe foto voor op de website? 

• We kijken of dit 10 oktober of 20 november kan en vragen Kelly om hierbij aan te 
sluiten. 

 
Allen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelly 

17 Afsluiting  

 
Samenvatting 
 
De volgende punten zijn besproken: 
Taakverdeling binnen de werkgroep, bijwonen van de OR en GMR- vergaderingen. Goedkeuring en 
vaststellen van de jaarplanning, communicatie met en naar ouders, MR- regelement (cursus volgen), Voor 
het onderzoek naar nieuwe schooltijden is een werkpanel opgezet bestaande uit 7 ouders en 2 MR leden (1 
ouder en 1 Leerkracht).  


