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1. OPENING & MEDEDELINGEN 
Welkom door Kelly, in het bijzonder aan Dirk en Ruben als nieuw lid van de oudergeleding 
van de MR. 

 

2. Vanuit het MT 

• Er zijn kritische vragen gekomen vanuit de oudergeleding n.a.v. het bericht over de 
tweejarige opdracht vanuit INOS waarbij Hans programmadirecteur van Phoenix 
wordt. Hans geeft een toelichting op het proces en geeft aan dat hij de vorige MR 
nog geen informatie had hieromtrent. Hij beaamt dat de wijze van communiceren 
aan de MR op een andere wijze had moeten plaatsvinden. De oudergeleding geeft 
aan dat er een heldere communicatie aan de ouders moet plaatsvinden, waarbij 
wordt ingegaan op de consequenties voor de school. Hans geeft aan dat hij 
eindverantwoordelijk is en blijft voor De Zandberg. Er zal een conceptbrief worden 
opgesteld door Hans, de MR leest hierin mee. 

• Schoolgids: deze is slechts op een paar kleine punten geactualiseerd. Voor nu is er 
daarom geen goedkeuring noodzakelijk door de MR. T.z.t. wordt de schoolgids 
anders vormgegeven, dit wordt binnen het nieuwe communicatie- en PR-plan 
meegenomen. 

• Eindtoets: De Zandberg scoort weer goed. Dit jaar heeft een deel van de leerlingen 
de toets digitaal gemaakt (pilot). De ouders van de betreffende leerlingen zijn 
hierover vooraf geïnformeerd. 

• Schoolformatieplan: er is op basis van de definitieve leerlingenaantallen toch 
gekozen voor 3 groepen 3 in schooljaar 2018-2019 (i.p.v. 4 groepen 3). De groepen 
zouden anders te klein worden (onder de 20 leerlingen). De formatie die nu vrijkomt, 
zal worden ingezet bij de groepen 6 en 7. Dit i.v.m. de aantallen in beide groepen 
(28+). De vacature van sportleraar is nog niet ingevuld. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Hans 
Ingmar/Ellen 

3. Schooltijden: 

• De 5 informatiebijeenkomsten zijn door ongeveer 55 ouders bezocht. 

• Hans geeft aan dat hij diverse input van verschillende ouders heeft gekregen. Deze 
zal hij meewegen in de uiteindelijke afweging. Het gaat om onder meer de volgende 
punten (waarbij niet kwantificeerbaar is hoe groot de groep ouders is): 
- Vrije woensdagmiddag vindt een deel van de ouders belangrijk voor sport, 

rustpunt in de week en samen kunnen zijn met je kind. 
- Zorgen over de invulling van de Zandberg University bij 5 gelijke dagen model 

(belasting voor de school, niet voor ieder kind toegankelijk, want vol is vol, 
verschil met Zandberg Academie). 

- NSO is lang, met Kober in gesprek over opdeling in 2 blokken (bv. 14-16 uur en 
16-18.30 uur). 

• Er is extern informatie ingewonnen over het vervolgproces (o.a. over de 
ouderraadpleging). Afgesproken dat er ook bij andere scholen wordt nagevraagd 
hoe zij dat hebben vormgegeven.  

• Uitvoerig gesproken over het vervolgproces. Op de eerstvolgende vergadering (na 
de zomervakantie, 27 augustus) komen we erop terug. Dan besluiten we hoe de 
ouderraadpleging wordt gedaan. Streven is om voor de herfstvakantie het proces af 
te ronden. Ambitie blijft om de nieuwe schooltijden per schooljaar 2019/2020 in te 
voeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie? 

6. MSB: niet besproken  

7. Communicatie ouders: niet besproken  

8. Arbo: niet besproken  

9. Verkeer: niet besproken  

10. ICT/website: niet besproken  

11. Ondersteuningsteam: niet besproken  
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12. Post 

• Geen 
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Rondvraag 
Ellen: er zijn vragen gekomen vanuit ouders over het samenvallen van de Cito en de 
avondvierdaagse. Dit werd door veel ouders als erg ongelukkig ervaren. Carolien neemt dit 
signaal mee in de planning voor volgend schooljaar. 
 
Afsluiting 
Dit was de laatste vergadering van Frederique en Hanneke. Veel dank voor hun inzet in de 
afgelopen jaren. Tijdens het nog te plannen etentje zullen we afscheid van hen nemen. Kelly 
stuurt een datumprikker. 

 
 
 
Carolien 
 
 
 
 
Kelly 

 
  



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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