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VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KBS DE ZANDBERG 

 
DATUM 

  
 

5-03-2018 

 VERSLAG Danny de Klerk ACTIE DOOR 

 Aanwezig: 
Frederique, Meike, Danny, Hanneke, Emy, Marjolein, Hans, Kelly, Ellen en Carolien 
Afwezig: Ingmar (ivm privé) 
 

 

1. OPENING & MEDEDELINGEN 
Welkom door Kelly 

 

2. Vanuit het MT 

• Formatie inzet/mobiliteit/vervasting contracten  
Begroting 2018 is vastgesteld en goedgekeurd. Op 30 maart wordt het personeel 
verder geïnformeerd over de formatieve invulling voor schooljaar 2018-2019. 
Vervasting contracten, 6,5 fte per 1 februari 2018, positief nieuws! 

• Jaarplanning 2018 – 2019:Goedgekeurd door MR. Meike zal dit bij Hans 
ondertekenen.. 

• Overblijfkosten Kober: Kosten blijven dit schooljaar gelijk. Komend schooljaar 
(18/19) stijgen de kosten van €2,75 naar €3,85. 

• Werkpanel schooltijden: Hans praat MR bij. Op 19 maart aanstaande inloopavond 
voor ouders  mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of geven van laatste tips. 

• Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek leerlingen; resultaten zijn erg goed! 
 

 
 
 
Hans 
 
 
Hans, Meike 

3. Nieuw anti-pestprotocol 

• Toegelicht door Kelly, geen verdere opmerkingen door MR. Protocol gaat door naar 
het MT. 

 

4. Lijst aftreden/werving nieuwe leden MR. 

• Binnen oudergeleding zijn Hanneke en Frederique bezig aan het laatste jaar van 
hun termijn. Beiden zijn NIET opnieuw verkiesbaar. Danny pakt de werving en 
verkiezing van 2 nieuwe leden op. 

• Bij de personeelsgeleding is Ingmar bezig aan haar laatste jaar van haar termijn. 
Kelly neemt dit op met Ingmar (en evt. verkiezingen) 

 
Danny 
 
 
Kelly 
 

5. GMR/MR bijeenkomst 1 februari jl. 

• Frederique koppelt terug. 

• Workshop ontmoeting waar diverse zaken omtrent MR is besproken. 

• Aandacht voor MR Zandberg, agenda publiceren. 

• www.infowms.nl geeft informatie over medezeggenschap op scholen. 

 
 

6. MSB 

• Hans zorgt dat het schoolkoersplan 2018-2021 zsm richting de MR komt ter 
bespreking. Zo ook het SOP (School Ondersteuningsplan). 

 
Hans 
 
 

7. Communicatie ouders (OR) 

• We constateren andermaal als MR dat we geen notulen van de OR ontvangen. 
Frederique zal  nogmaals contact zoeken met Judith en Herman van de OR en dit 
aankaarten. Danny ondersteunt hierbij. 

 
Frederique 
Danny 

8. Arbo 

• Evaluatie ontruiming 

 
 

9. Verkeer 

• - 

 

10. ICT/website 

• App dient te worden bijgewerkt, Kelly informeert. 

 
Kelly 

11. Ondersteuningsteam 

• Geen bijzonderheden. 

 

12. Post 

• Geen 

 
 

13 
 
 
14 

Rondvraag 
Meike: Notulistenwissel. Meike notuleert op 8 mei. Ellen notuleert op 18 juni. 
 
Afsluiting 
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Samenvatting 
 
De volgende punten zijn besproken: 
Tijdens de vergadering hebben we de jaarplanning voor het schooljaar 2018 – 2019 goedgekeurd. In deze 
jaarplanning worden alle activiteiten en schoolvakanties vastgelegd.  
De overblijfkosten van Kober stijgen komend schooljaar naar € 3,85 (op dit moment €2,75). Verdere info volgt 
in de Zandberg Courant. 
De MR volgt het proces van het werkpanel Schooltijden nauwgezet. Op 19 maart is er een inloopavond voor 
alle ouders. 
Het nieuwe anti-pestprotocol is besproken in de MR. 
Komend schooljaar zoekt de oudergeleding binnen de MR 2 nieuwe leden. Heeft u interesse meldt u dan bij 
kbsdezandberg_mr@inos.nl 
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