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VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KBS DE ZANDBERG 

 
DATUM 

  
 

08-05-2018 

 VERSLAG Meike van den Nieuwendijk ACTIE DOOR 

 Aanwezig: 
Frederique, Meike, Danny, Emy, Marjolein, Hans, Kelly en Carolien, Wim Jansen (GMR) 
 
Afwezig: Hanneke (m.k.) 
 

 

1. OPENING & MEDEDELINGEN 
Welkom speciaal aan Wim Jansen 
 

 

2. Vanuit het MT 

• Stand van zaken schooltijden 
Informatiebijeenkomst over schooltijden, er zijn nu 30 aanmeldingen. Er volgt nog 
een reminder vanuit school. Voor de MR geen speciale rol voor aanwezigheid die 
avonden.  
 
Hans licht de 1e opzet van de presentatie toe. Opmerkingen worden verwerkt. 
Volgende week zullen Kelly en Meike de eindversie doornemen. 
 
GMR heeft Hans benaderd over het delen van leer- & ontwikkelpunten m.b.t. het 
doorlopen proces. Hier kunnen andere scholen van leren.   
 

• Schoolkoersplan 2018-2021 
Format aangereikt gekregen vanuit bestuur. Dit document geeft de lijn van de school 
weer. Er staan geen totaal nieuwe dingen in. 
 
Bij het onderzoek over de werkdruk(beleving) geeft 91% van de leerkrachten van De 
Zandberg aan blij te zijn met duidelijke richting & visie vanuit het management. Dit is 
een hoog % waar we trots op zijn. 
 

• Formatie 
M.n. bij de groepen 3 is de wens om de groepen klein te houden. Let wel: dit is geen 
garantie voor de toekomst! Per jaar kijken of dit ook voor opvolgende groepen kan 
blijven. Als dit niet kan, dan worden in groep 4 – of een latere groep - de groepen 
gemengd.  
 

• Werkdrukgelden (3 jaar) 
Er is € 114.000,- voor De Zandberg ‘vrij gekomen’. Dit houdt 1,6 ft. Voor INOS zoekt 
men 60fte. 
 
Voorkeuren voor De Zandberg  
1 gymleraar (1,0fte) voor groepen 3 t/m 8 
Extra ondersteuning waardoor iedere groep een aantal DI-dagen (Duurzame 
Inzetbaarheid) heeft. 
Startgroep januari voor groep1-2 
Muziek onderwijs 
Klassen- / Onderwijsassistent 
Ondersteuning in schoonmaak klassen  
 
Heeft MR nog toevoegingen m.b.t. wensen? Graag aan Hans doorgeven. Daarbij 
moet er wel voor de hele school profijt zijn.  
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• PR/ Communicatieplan 
Er is een ouder geweest die in overleg met Hans een plan op heeft gesteld. Hans 
heeft dit onlangs ontvangen en zal na Hemelvaart in gesprek gaan met deze ouder. 
Tijdens dit gesprek worden o.a. vervolgstappen bepaald.  
 

3. Wim Jansen (GMR)  
• Begroting: als een school "winst" heeft, moet het geld terug naar INOS. Je kunt als 

school geen reserve meer opbouwen. In hoeverre heeft de GMR hier invloed/zicht 
op? 
Er is veel informatie die de GMR krijgt, maar dat maakt het niet persé duidelijker. 
Mevr. Van Son (college van Bestuur van de INOS) probeert de financiën richting 
GMR steeds helderder te formuleren.  
 
Er moesten de afgelopen jaren nog wat gaten gevuld worden. Meeste van dit soort 
zaken zijn nu opgelost.  
 
Reserves en eigen vermogen INOS worden momenteel aangevuld.  
Je kunt niet meer als school sparen, maar alleen op INOS niveau. Dit is voor nu 
structureel. Of dit op lange termijn anders wordt, daar is geen uitspraak over 
gedaan. Wél dat al het geld dát eruit gaat naar onderwijs /de leerlingen gaat. 
 
Verder is het financieel beleid aangescherpt. Zowel op INOS niveau als op niveau 
van Organisatorische eenheden de - directeuren. 

 

• Waar is de GMR op dit moment druk mee? 
Sinds een aantal jaar werkt men in werkgroepen per onderwerp. Elke 4 weken een 
plenaire vergadering. Hier gaat het m.n. over beleidsmatige stukken. Er komt steeds 
meer ritme in een aantal zaken. Wel is de intentie een jaarkalender op te stellen. Er 
zitten 14 personen in de GMR (7 docenten en 7 ouders).  
 

• Wat zien we inmiddels van de PR/reclame voor de INOS scholen? 
We zijn als INOS in de problemen gekomen door o.a. dit soort zaken niet helder te 
hebben.  
 
Marketing wordt nu opgepakt. Er is een collectieve gedachte van de INOS: weet per 
school wat de issues zijn en waar je sterk in bent. INOS heeft verder geen overall 
plan hiervoor dat naar scholen uitgezet wordt.  
 

 

4. Werving nieuwe leden (ouders en personeel) 

• Personeel: Er zijn geen aanmeldingen ontvangen van leerkrachten. Ingmar blijft aan. 

• Ouders: brief is opgesteld. Aanvullingen worden verwerkt door Danny.  
Publiceren: maandag 14 mei en, indien nodig, reminder maandag de 28e. 
 

 
 
Danny 
Evelyn. 

5. MSB - zie Schoolkoersplan  

6. Communicatie ouders – volgende week volgende OR op 17/5. Hanneke zal hierbij 
aansluiten. 

 

7. Arbo 

• Niets te melden. 

 
 

8. Verkeer 

• Niets te melden. 

 
 

9. ICT/Website 

• Niets te melden. 

 

10. Ondersteuningsteam 
- Er lopen een aantal zaken, in volgende vergadering komt Marjolein er inhoudelijk op 

terug. 
 

 
Marjolein 

11. Post 

• Niets te melden. 

 



12. Rondvraag 

• Er zijn geen reacties n.a.v. de brief van de MR m.b.t. de schooltijden.  

• Ingmar: voor de vakantie contact gehad met Monique van de AOB. Dit is een 
vrijblijvend gesprek, ze kan ook altijd nog langskomen. Ellen neemt contact met 
haar op om te vragen naar ervaringen / beste invulling van het raadplegen van 
ouders.  

• Ingmar: wat is onze rol nu t.a.v. schooltijden? Extern advies moet voor de 
vergadering van 18 juni bekend zijn. Voor de zomervakantie moet richting ouders al 
wel iets gecommuniceerd worden.  

• Danny: goede doelen actie. Niet iedereen is even enthousiast over deze 
commerciële opzet. Er zijn een aantal reacties van zowel ouders als leerkrachten 
richting de Goede Doelen commissie gegaan. De ouder die de MR hierover gemaild 
heeft, heeft inmiddels een terugkoppeling ontvangen.  

 
 

13 Afsluiting 
 
 

 

 
 

 

Samenvatting 
Er is gesproken over de opzet van de presentatie voor de informatie momenten m.b.t. de schooltijden. 
Een reminder met het verzoek om aan te melden volgt. Einde van het schooljaar ontvangt de MR 
advies rondom de schooltijden. Voor het vervolgproces wordt extern advies ingewonnen.  
 
Voor de invulling van de werkdrukgelden is input van de leerkrachten ontvangen. De MR heef geen 
toevoegingen. Hans heeft het nieuwe PR/Communicatieplan ontvangen en zal dit binnenkort met de 
auteur bespreken. 


