
 

MR 

 
VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KBS DE ZANDBERG 

 
DATUM 

  
 

1 – 10 -2018 

 VERSLAG Meike vd Nieuwendijk ACTIE 
DOOR 

 Aanwezig: Ellen, Meike, Danny, Emy, Marjolein, Hans, Kelly, Carolien, Ingmar, Dirk en Ruben 
Afwezig: n.v.t. 

 

1. Opening & mededelingen 

Welkom 
 

2. Vanuit het MT 
*Inspectiebezoek Inos 
Vanuit het CvB van INOS worden er i.h.k.v. het vierjarig bestuur gerichte onderzoek een 
aantal scholen binnen INOS bezocht voor inspectie. De Zandberg zit daar niet tussen. 
 
Er is vooraf een gesprek geweest tussen het CvB en de drie inspecteurs. Dit gesprek heeft 
zich vooral gericht op vragen over de besturingsfilosofie, sturing op doelen, zicht op resultaten 
en het eigen karakter van het speciaal onderwijs. De twee stichtingsthema’s die als rode 
draad door het onderzoek zullen lopen zijn: kwaliteitscultuur en pedagogisch klimaat.  
 
Hans geeft aan dat hij het jammer vindt dat wij als school niet worden bezocht. Het MT is van 
mening dat onze school de inspectie zou kunnen laten zien wat je als school kunt bereiken. 
Dat we bij De Zandberg met lef onderwijs maken en dat dit laten zien ook een waardering is 
voor het hele team.  
 
*Ouderraadpleging 
De uitslag wordt besproken en de brief die vrijdag 5 oktober vanuit MR verstuurd wordt aan de 
ouders en leerkrachten wordt opgesteld. Er komt één brief naar de ouders en leerkrachten. 
Daarnaast wordt een brief opgesteld voor het werkpanel. Vanuit de Directie volgt er op 5 
oktober óók een brief naar de ouders/leerkrachten. 
 

OPKOMST 25-9-2018 TOTAAL  

Aantal stemgerechtigden 454 gezinnen  

Aantal uitgebrachte stemmen 335 gezinnen 73,78% 

 

VOORKEUR VOOR SCHOOTIJDENMODEL 

Uitgebrachte 
stemmen 

Huidige model 5-gelijke dagen model Blanco stem 

335 214 117 4 

100% 63,88% 34,92% 1,19% 

 
In de volgende vergadering zal het proces geëvalueerd worden.  

 

 
 
 
 

3. Vaststellen jaarplanning 

Vaststellen huishoudelijk reglement toevoegen.  
Kritisch kijken naar aantal vergaderingen. 
 

 

4. Taakverdeling 
De commissies worden als volgt verdeeld; 
Voorzitter = Kelly 
Secretaris = Emy 
Financiën = Danny 
ICT/Website = Meike 
Ondersteuningsteam = Marjolein 
Arbo = Ingmar 
Verkeer = Dirk 
MSB = Carolien 
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Contact OR = Ingmar  
Contact GMR = Ruben / Carolien   
Communicatie = Ruben 
Mail MR box = Ellen  
Post = Emy (hoort bij secretaris) 
 

5. Planning aanwezigheid OR/GMR/contactavond GMR 

De OR – vergaderingen worden als volgt verdeeld; 
15 november = Meike 
10 januari = Ruben  
14 maart = Dirk 
8 mei = Ellen 
19 juni = Danny 
Ingmar geeft dit door aan de OR 
 
De contactavond van de GMR zal worden bijgewoond door Ruben en Carolien. Deze is op 
dinsdag 5 februari.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ingmar 

6. Inventariseren scholingsbehoefte 
Dit jaar niet. Evt. volgend jaar weer, dan zijn er meerdere nieuwe leden. 
 

 

7. ARBO 
Ingmar is de contactpersoon. Verder geen mededelingen.  
 

 

8. Verkeer 
Dirk is de nieuwe contactpersoon.  
Er is een tekort aan brigadiers. Graag aanmelden bij de coördinatoren. Kijk op 
https://www.kbszandberg.nl/ouders/verkeerscommissie-brigadiers/ 
 

 

9. ICT 
Meike is de contactpersoon. Verder geen mededelingen. 
 

 

10. MSB 
Carolien is de contactpersoon. Verder geen mededelingen.  

 

11. Communicatie  

Ruben is de contactpersoon. 
- Agenda en notulen op de website plaatsen (één week voorafgaand aan de 

vergadeirng). 
- PR-plan loopt. Later op de agenda plaatsen. 
- Jaarverslag MR op de website plaatsen. 
- Foto op de website plaatsen. 

 
De vergadering van de MR is openbaar, tenzij over individuele personen gesproken wordt of 
de aard van een te behandelen aangelegenheid of zaak om strikte geheimhouding vraagt. 

 
 
Emy/ Hans 
Kelly 
Emy/ Hans 
Emy/Kelly 

12. Post 
Er is geen post.  

 

13. Rondvraag 

Er zijn geen mededelingen. 
 

14. Afsluiting 
De volgende vergadering is maandag 12 november. Dirk is dan afwezig.  

 

 

Samenvatting 

Er is gesproken over de opkomst en de uitslag van de ouderraadpleging van 25 september jl. Op 
basis van deze verkiezingsuitslag is het advies van de MR aan de directie van KBS De Zandberg om 
de voorkeur van de meerderheid te respecteren en daarmee het huidige schooltijdenmodel te 
handhaven. 

De commissies zijn verdeeld en de jaarplanning is besproken en aangepast. 

https://www.kbszandberg.nl/ouders/verkeerscommissie-brigadiers/

