
 

MR 

 
VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KBS DE ZANDBERG 

 
DATUM 

  
 

09-05-2017 

 VERSLAG Frederique Broks ACTIE DOOR 

 Aanwezig: 
Hans, Kelly, Carolien, Marjolein, Hanneke, Frederique, Ellen, Serge, Misja, Ingmar, Emy 

 

1. OPENING & MEDEDELINGEN 
Welkom 

 

2. Schoolgids 
Is doorgenomen door Kelly en Marijke. Omdat deze vorig jaar reeds uitvoerig is 
doorgenomen en er geen inhoudelijke veranderingen zijn wordt deze nu niet meer in MR 
besproken. De MR heeft deze akkoord bevonden. 

 

3. Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en medewerkers 
De uitkomsten zijn positief. 
203 ouders hebben het onderzoek ingevuld. Dat is weinig. Daarom in de toekomst goed 
kijken of deze wellicht op een ander moment verstuurd kan worden. Nu viel het onderzoek 
samen met de enquête schooltijden.  
De ouders geven de school een rapportcijfer 7,9. De leerlingen geven de school een 
rapportcijfer 8,2 en de medewerkers een 7,5. 
Binnen het MT zullen de resultaten nog nader besproken gaan worden. Beleidsstuk 
rapportage wordt met de MR gedeeld. 

 

4. Continurooster/enquête schooltijden 
Uiteindelijk zijn de uitkomsten niet heel erg uitgesproken. Er zal daarom een verdere 
verdieping van de resultaten moeten plaatsvinden om uiteindelijk een gedegen advies te 
kunnen geven. Dit doen we door in gesprek te gaan met scholen die een wijziging in 
schooltijden reeds hebben doorgevoerd. Verder gaan we de dialoog aan met ouders en 
leerkrachten. Het is belangrijk om ouders hierbij betrokken te krijgen. Er zal een brief worden 
opgesteld met daarin een oproep richting ouders om mee te praten over dit onderwerp en 
een procestijdlijn voor komend schooljaar. Via de Zandberg Courant houden we de ouders 
op de hoogte van de stand van zaken. 

Misja/Hans 

5. Werven nieuwe leden oudergeleding 
Er heeft 1 persoon gereageerd binnen de gestelde reactietermijn. Deze kandidaat neemt dus 
volgend schooljaar plaats in de MR. We zoeken nog 1 kandidaat, daarom zal de oproep 
nogmaals herhaald worden in een aparte mail richting ouders (uiterlijk 12 mei versturen). 
Reageren kan tot en met 19 mei. Indien er meer reacties dan plaatsen zijn, zullen er 
verkiezingen plaatsvinden. Deze starten op 6 juni. Stemmen kan tot 13 juni. De uitslag zal 
nog voor de zomervakantie gecommuniceerd worden. 

Hanneke 

6. Data MR vergaderingen schooljaar 2017/2018 
4 september / 3 oktober / 20 november / 16 januari / 5 maart / 8 mei / 18 juni 

 

7. OR 
De OR vergadering heeft plaatsgevonden op 8 mei. Helaas is er niemand vanuit de MR 
hierbij aanwezig geweest. Er stond namelijk een verkeerde datum in onze jaarkalender en 
van tevoren hebben we geen agenda ontvangen die ons had kunnen herinneren. Reactie 
richting Chantal 

Frederique 

8. MSB  
De werkgroep Onderzoek heeft onderzoek gedaan naar de Zandberg Academie. De 
resultaten zullen de volgende vergadering worden gedeeld.  
 

Carolien 

9. Basiscursus MR 
Nieuwe leden en zittende leden volgen een cursus. 31 oktober van 19:00 tot 22:00 uur. 

Ingmar 

10. RONDVRAAG 
- 

 

11 Sluiting  

 Notulist volgende vergadering: Hanneke  

 


