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 VERSLAG 
Notulist: Serge Settels 
Aanwezig: Hans Staps, Kelly Visser, Ingmar Ouweneel, Carolien de Hoon, Emy 
Marijnissen-Groeneveld, Serge Settels, Ellen Cregten, Frederique Broks, Marjolein 
Dullaert, Hanneke Bleckman, Misja de Jong  
Afwezig:  
 

ACTIE DOOR 

   

1. Opening & mededelingen 
 
Kelly heet iedereen welkom. 
 

 

2. Vanuit het MT 
 
Hans geeft een update van de stand van zaken 

 Update/stand van zaken Inos 

Nav rondbellen journalist o.b.v. 2 anonieme ingezonden brieven is afgelopen 

zaterdag een 2e artikel in krant gekomen; uitleg aantal leerlingen en/of het de 

kinderen raakt en over situatie Frank van Esch.  

In artikel werd verwezen naar groei klassen naar boven de 22. 

Klassengemiddelde is aantal leerlingen gedeeld door het totaal aantal FTE. De 

Zandberg zit daar duidelijk onder. Maar als je kijkt naar effectieve klassengrootte 

is 25-26 ‘betaalbaar’. 

 Schoolontwikkelingsplan: ouder-onderwijscommissie 

Er zijn maar liefst 13 ouders die hieraan mee willen werken. Commissie die op 

informele manier met elkaar praat over onderwijsontwikkelingen op de school. 

Formele beleidszaken worden in de MR vastgesteld. Output is schoolplan, die 

wordt aangeboden aan MR. 

 Rapport/SEO 

Ouders hebben enquête ingevuld, recent ook het personeel. De school is bezig 

met het uitwerken van de resultaten; die zullen later bekend worden gemaakt.  

Vraag: Vorig jaar in groepen 6 en hoger kinderen aanwezig bij 10-

minutengesprekken, hoe is dit bevallen? Antwoord: positief ontvangen, dit jaar 

verder ontdekken, wordt meegenomen in plan volgend jaar. 

 Begroting 2017 (toelichting Hans op presentatie met deze punten): 

Uitgangspunten INOS voor de school:  

- 0 begroting op INOS niveau,  

- Ophoging afdracht van de scholen naar de INOS voor verzuim 4.5%  5%  

plus afdracht voor bestuur van 0,24% naar 0,33% 

- Rendementseis 0,5  1% 

- Totaal ca. 80.000 extra afdragen t.o.v. 2016 (naar ca. 450.000)  

Uitgangspunten begroting voor INOS zelf 

- Vacaturestop 

- Gelden ondersteuning moeten nog worden vastgesteld 

- Geen tevredenheidsmeting in 2017 
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Risico’s die bekend zijn bij vaststelling begroting: 

- Stijging ABP premie 

- Hoger ziekteverzuim 

- 500 euro wordt niet gecompenseerd 

- Wat als de leerlingendaling zich voortzet 

- Hogere herstructureringskosten 

Taakstelling College van bestuur 

- Alle scholen gaan meer afdragen aan het bestuur + Rendementseis 0,5% 

verhoogd (Dus dit geldt ook voor De Zandberg) 

- Sommige scholen extra taakstelling op daling leerlingenaantal 

- Sommige scholen extra taakstelling op basis van directievoering (DIO 

(directeur in opleiding) werd betaald door INOS, maar als deze echt directeur 

op een school is, moet de school dit betalen net als een vaste directeur zoals 

Hans). 

- SO/VSO: aanvullende taakstelling ivm afname middelen 

Kaders CVB op basis van cijfers De Zandberg (kleinere scholen kennen hier 

kleinere ruimte)  

- Directie: > 400 leerlingen: 1 wft 

- Teamcoördinator: > 600 leerlingen: 3 dagen 

- IB: per 100 leerlingen = 1 dag  8 dagen 

Teamcoördinatoren Zandberg zijn zowel TC als IB. 

- Andere kaders: conciërge + administratie 1,5 – 2 wft (nu Zandberg 2,86) 

- RT: geen externe inkoop 

- Taal/Reken/ICT/Cultuurcoördinator--> geen ambulante tijd maar taakuren 

- Stagecoach en OIDS (opleiden in de school) geen ambulante tijd maar  

taakuren 

 

Begroting beleid en bestuursbureau 

- Besparing bovenschools ICT 1.000.000 
- Besparing ambities bovenschool 300.000 (o.a. kenniskring, INOS academie) 

 
Reeds gerealiseerde extra besparing 

- Helpdesk van co-outsourcing in vaste dienst: €35.000 
- Verzuimregisseur niet vervangen 
- Geen opvulling communicatiemedewerker 
- Tijdelijke contracten geldt ook voor bestuursbureau 

 
Begroting 2017 van de Zandberg (is toegelicht, hieronder de grotere wijzigingen) 

- Begroting voor 2017 wijkt niet sterk af t.o.v. begroting en realisatie van 2016. 
- Ca. 100.000 meer inkomsten (o.a. vanuit rijk vergoeding salarisinkomsten) 
- Personeel (88% van de kosten)  + 85.000 
- Investeringen (afschrijvingen) +4.500 
- Huisvesting -10.000 (voornamelijk op schoonmaak door nieuwe 

aanbesteding) 
- Admin&Beheer - 2.500 
- Onderwijs +8.500 



- Overige -5.400 

Exploitatieresultaat € 27.000 (dit past in de rendementseis van het INOS) 

 
Formatief betekent deze begroting 2017 dat De Zandberg in schooljaar 2017-

2018 met zo goed als eenzelfde begroting invulling kan geven aan het onderwijs. 

Er is op een totaal fte van 43,5 fte een krimp noodzakelijk van iets meer dan 1,0 

fte. Dit is op diverse plaatsen in te vullen en hierover wordt op dit moment nog 

bekeken wat de beste invulling zal zijn. Het aantal fte’s welke nodig is voor het 

aantal klassen zal komend schooljaar gelijk zijn aan dit schooljaar. Dit laatste 

heeft vanzelfsprekend wel te maken met het aantal leerlingen en de gemiddeldes 

van 25/26 per klas.  

 

3. Planning aanwezigheid OR/GMR/ contactavond GMR 
 
Besproken de aanwezigheid bij OR (voorkeur: uitsluitend ouders) en GMR. 

Kelly werkt de 
planning bij 

4. Scholingsbehoefte 
 
We kijken of er nog een MR cursus mogelijk is; 5 MR leden geven aan behoefte te hebben 
aan een dergelijke opleiding. 

 
Kelly 

5. ARBO 
Geen update 
 

 

6. Verkeer 
Geen update 
 

 

7. ICT 
Nieuwsbrief: alleen via een programma als MailChimp zijn er mogelijkheden om voor Dé 
Zandberg Courant het leesbereik te meten en om de mails mooier (aantrekkelijker) te 
maken doordat deze direct in de mail al zichtbaar zijn (in plaats van in een PDF bijlage). 
Maar de school zal dit moeten willen dragen aangezien dit extra kosten met zich mee zal 
brengen. 
Op de App worden wij nog niet goed gepresenteerd. Dit zou nog aangevuld moeten 
worden en ook de notulen zou hierop gepresenteerd moeten worden. Ingmar publiceert 
goedgekeurde notulen. 
Suggestie: in de Zandberg Courant ook informeren dat de App gedownload kan worden. 
 

 
 
Kelly informeert 
bij Hans over de 
mailing-oplossing 

8. MSB 
Geen update 
 

 

9. Overgang groep 8 – VO 
Vanuit de oudergeleding komt de opmerking dat de stap naar VO erg groot is. Op andere 
scholen is meer aandacht hiervoor. Rondgevraagd: op één school speelden ze 1 dag 
“middelbare schooltje” met in pauze een kantine, elk uur ander lokaal. Andere school: 
programma’s in combinatie met middelbare scholen. 1 dagdeel per week in groep 8 
programma volgen op een middelbare school. Kunnen wij (als Zandberg) hier iets aan 
doen? 
Reactie: Zandberg biedt alleen les bij VMBO aan omdat het moeilijk is om een school te 
kiezen, of meerdere scholen. De reden dat we een VMBO school bezoeken dat dit afwijkt 
van wat de hoogste uitstroom is op De Zandberg. Zo zien de kinderen eens wat anders en 
hoeven we aan de andere kant geen keuze te maken tussen de verschillende scholen die 
populair zijn onder Zandbergleerlingen.  
 
Verder mogelijke opties besproken: leren leren, agenda, etc.  
Suggestie: Zandberg loopt mogelijk wel voor dus eerst vergelijken met andere scholen 
alvorens méér te doen. Misschien ook kijken naar de emotionele stap? 
 
Carolien en Maartje gaan op zoek naar mogelijke methodes om het "leren leren" te 
oefenen. Tijdens de volgende vergadering komen zij hier hierop terug. 

Kelly/Carolien 
gaan 
inventariseren 



.  

10. Continurooster 
Maartje heeft een enquête opgesteld. Terugkoppeling is dat deze erg goed is opgesteld 
zonder waardeoordeel. Suggestie alleen voor de vrijwillige bijdrage is om een bedrag te 
noemen. Ook: vragen hoe ouders e.e.a. nu geregeld hebben. Suggestie ook om de 
enquête via een webapplicatie te doen (soortgelijk de verkiezing vorig jaar voor de MR). 

Kelly koppelt dit 
terug aan 
Maartje 

11. Notulen MT 
Geen opmerkingen. 
 

 

12. Notulen MR 
Geen opmerkingen. 
 

 

13. Post 
Vraag van een ouder: De bestrating van de entree Zandberg naast de kerk is erg slecht, 
grote plassen. Kan hier nu echt niets aan gedaan worden? Kan hierover niet in gesprek 
met de gemeente of met de kerk worden aangegaan? 
Kelly gaat deze vraag voorleggen aan Hans. 
Aanvulling 11-12: Hans heeft artikel geplaatst in Dé Zandbergcourant, hij is nog in overleg 
met de gemeente over de financiering. 
 

 
Kelly vraagt na 
bij Hans en komt 
hierop terug. 

14. Rondvraag 
Status schoolplein? Hans werkt nog aan de budgettering en er zijn offertes aangevraagd. 
 

 
 
 

15. Afsluiting  

 

 Breda, 11-12-2016 
 

 

 
 

 


