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1.

2.

Opening & mededelingen
Kelly heet iedereen van harte welkom. Ook stellen de twee nieuwe leden vanuit het team,
Emy en Carolien, zich even voor.
Vanuit het MT
 Terugkoppeling ontruimingsoefening
De ontruiming die vorig schooljaar in juli heeft plaatsgevonden is geëvalueerd.
Verbeterpunten waren o.a.:
- Routeverbetering in het nieuwe gedeelte van het gebouw. Deze wordt aangepast.
- Ook wordt nog bekeken wat de veiligste verzamelplek is om de kinderen op te
vangen.
- Leerkrachten hoeven niet op een sein te wachten om naar buiten te gaan, nadat het
alarm is gegaan.
De verbeterpunten zijn teruggekoppeld naar de ARBO commissie, eventuele veranderingen
worden z.s.m. doorgegeven.
 ICT- aanpassingen
De groepen 3,4,5 zijn in het bezit van nieuwe beamers. De groepen 6,7,8, hebben nieuwe
touchscreens. Dit was nodig, omdat de oude geen goed helder beeld hadden en niet
voldoende functioneerden.
Ook zijn er chromebooks aangeschaft. Drie voor de middenbouw per klas, 4 voor de
bovenbouw per klas. De onderbouw maakt gebruik van de iPads die al eerder waren
aangeschaft.
Inos heeft de INOS code kids in het leven geroepen, waarbij kinderen o.a. leren
programmeren. Binnen de Zandberg gaan Sjors en Koen hiermee aan de slag op
donderdag. Het krijgt daarom de naam “Zandberg code kids”.
 Stand van zaken schoolontwikkeling
De “Plusklas” heeft een nieuwe naam gekregen: “Zandberg academie” en “Spiegelklas”. Het
is niet meer gericht op alleen de cognitie, maar vooral op het talent van een kind.
Tijdens de vorige studiedag hebben we 3 schoolwaarden vastgesteld:
1. Geborgenheid
2. Zelfbewust zijn
3. Beleven
Hieruit zijn focusgroepen ontstaan. Zij gaan met deze schoolwaarden aan de slag en
verrijken dit met behulp van een externe.
Verder hebben we 5 slogans gekozen uit een hele reeks. Op de studiedag van 5 oktober
zullen we er 2 selecteren. Deze 2 slogans nemen we mee naar de “meedenk-dag” van 12
oktober. Hier mogen de ouders meedenken en meebepalen welke slogan het uiteindelijk
gaat worden.

3.

Vaststellen jaarplanning 2016
De overgang van groep 8 naar het VO ontbreekt in de jaarplanning. Dit punt wordt
toegevoegd. Verder is hij akkoord.

4.

Taakverdeling
Deze is verdeeld, zie schema taakverdeling!

5.

Planning aanwezigheid OR/GMR/ contactavond GMR
De data zijn nog niet bekend. Emy stuurt een mail naar de GMR om de data van de
contactavonden op te vragen.
Zodra deze bekend zijn zal Kelly het schema mailen, zodat iedereen aan kan geven bij
welke vergadering hij/zij aanwezig kan zijn.

Kelly

Ingmar/ Kelly

Emy
Kelly

6.

Scholingsbehoefte
Voor de basiscursus is geen animo, deze cursus viel vorig jaar erg tegen.
Kelly informeert welke cursussen er via de vakbond nog meer worden gegeven..

7.

ARBO
Er heeft een ontruimingsoefening plaats gevonden. Deze is door Hans uitgelegd.

8.

Verkeer
Geen nieuws.

9.

ICT
De kalender stond nog niet op de website. Ook moet de APP nog van start gaan. De nieuwe
ICT mensen van dit schooljaar gaan dit komende week opstarten en bijwerken.
MSB
Hans heeft de stuurgroepen eerder al toegelicht.
Communicatie
Hans
De communicatie rondom het vertrek van Marcel is in de ogen van veel ouders niet goed
verlopen. Aan het begin van de vakantie had hierover gecommuniceerd moeten worden naar
de desbetreffende ouders en kinderen van de groep. Dit had veel onrust en onbegrip kunnen
voorkomen. Na de vakantie stond er alleen een algemene uitleg hierover in “de Zandberg
courant”.
Belangrijke informatie in de nieuwsbrief wordt vaak over het hoofd gezien door ouders.
Wellicht is het beter om dit apart te mailen naar de ouders. Anderzijds moeten ouders meer
het belang inzien van de nieuwsbrief en deze zorgvuldiger lezen, zodat belangrijke
informatie daadwerkelijk gelezen wordt.

10.
11.

Kelly

Afspraak:
Dit jaar gaan we dit monitoren en evalueren we tussentijds om te kijken wat het beste werkt.

12.

13.

14.
15.

Het lettertype van “de Zandberg courant” is erg klein. Aanpassen in een groter lettertype
bevordert het leesgemak.
Continurooster
Maartje heeft dit punt vorig schooljaar opgepakt. Zij is al ver wat betreft het maken van een
vragenlijst voor ouders. Volgende vergadering komen we hier op terug.
Notulen MR
Hoe het zit met de navraag over ons niveau wat betreft het vak Engels?
Hier is al eerder navraag naar gedaan bij diverse VO scholen. Zij geven aan dat het vooral
zit in het niveauverschil per leerling in plaats van niveauverschillen per basisschool.
Post
Niks binnengekomen.
Rondvraag
Is er voor de groepen 8 aan het einde van het schooljaar extra tijd/ inzet in bijvoorbeeld het
geven van ICT of iets anders nodig is?
De groepen 8 concentreren zich nog op de gewone dag-structuur. Uiteraard zijn ouders die
extra gastlessen willen geven heel erg welkom.
In het evaluatiestuk jaarverslag wordt niet vernoemd dat er drie MR afgevaardigden deel
hebben genomen aan de benoemings-advies-commissie. Dit wordt aangepast.
Kelly

16.

Afsluiting
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