
 

MR 

 
VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KBS DE ZANDBERG 

 
DATUM 

  
 

18-2-2019 

 VERSLAG Ruben Chau ACTIE DOOR 

 Aanwezig: Ellen, Meike, Marjolein, Hans, Kelly, Carolien, Ingmar, Dirk, Sjors en Ruben 
Afwezig: Danny, Emy 

 

1. Opening & mededelingen 
 
Welkom en speciaal welkom voor Sjors van Liempt die aanwezig is namens GMR. 
 

 

2. Vanuit het MT 
 

- De concept-jaarplanning voor het schooljaar 2019/2020 wordt besproken. 
Geconstateerd wordt dat het vakantierooster van het primaire onderwijs niet gelijk is 
aan die van het voortgezet onderwijs. Het betreft de meivakantie. Er is slechts één 
gedeelde week. In maart zullen ouders hierop worden gewezen.  
Op 26 maart a.s. zal de concept-jaarplanning worden gedeeld met het personeel. 
Vervolgens zal deze op 2 april a.s. met de MR en op 11 april a.s. met de ouders 
worden gedeeld.   

- Formatie 2019-2020 
Geconstateerd wordt dat de inschrijving van nieuwe leerlingen op dit moment nog 
wat achter loopt. Dit komt ook doordat ouders later zijn met het aanmelden van hun 
2e, 3e kind. Vanuit oogpunt van de begroting is het belangrijk om bij de indeling van 
de groepen een juiste inschatting te maken van de leerlingenaantallen.  

- Nieuwe brochure 
Hans presenteert de nieuwe brochure. Deze wordt met enthousiasme begroet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Vragen vanuit de MR voor het MT 

- Phoenix 
Hans vertelt over zijn werkzaamheden bij Phoenix. Hij geeft aan dat de opzet 
Phoenix als invalschool goed heeft gewerkt. Op geen enkele INOS school zijn het 
afgelopen jaar langdurige gaten gevallen in de personeelsbezetting. Dit komt mede 
door de inzet van invalleerkrachten vanuit Phoenix.   

- Samenwerking Kober/Integraal Kindcentrum (IKC) 
De visie van de Zandberg op het IKC wordt besproken. Hans geeft aan dat de wens 
is uitgesproken om in toekomst meer samen te werken met Kober als kindcentrum. 
Verder bestaan er nog geen plannen om te bewegen richting een integraal 
kindcentrum. Daarvoor zijn op dit moment onvoldoende randvoorwaarden. 

- Werkdrukgelden 
De evaluatie van de werkdrukgelden komt ter sprake. Aangegeven wordt dat deze 
nog zal worden gedaan binnen PMR. 

- Werkverdelingsmodel 
Hans presenteert het nieuwe werkverdelingsmodel aan de hand van een PowerPoint 
presentatie. Er zijn weinig veranderingen t.o.v. de “oude” situatie. Veel van de 
punten die in het werkverdelingsmodel worden genoemd, worden al een aantal jaar 
op die manier toegepast door De Zandberg. De PowerPoint presentatie wordt 26 
maart a.s. met het personeel gedeeld. 
 

 

4. Contact GMR 

Sjors gaat nader in op de plannen van de GMR voor de komende 2 jaar. Hij geeft aan dat de 
GMR op dit moment drie werkgroepen in het leven heeft geroepen die zich onder meer 
bezighouden met de thema’s personeel en IKC. Verder wordt nagedacht over een 
communicatieplan richting de medezeggenschapsraden van INOS. Het doel is om meer 
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input te krijgen van deze medezeggenschapsraden.  

5. Lijst aftreden/werving nieuwe leden 

Ellens termijn loopt af en is niet herkiesbaar. Danny regelt de nieuwe verkiezingen en stemt 
af met Kelly. Marjolein is wel herkiesbaar. De vacature moet wel worden gedeeld met het 
team. Marjolein zorgt ervoor dat er een stuk wordt opgenomen in de Zandberginfo voor 
personeel.  

 
 
Danny 
 

6. Arbo 
 
Geen mededelingen. 
 

 

 
 

Verkeer 
 
De blokkerende taxibusjes bij de ingang zijn door Hans aangesproken. Daarmee lijkt het 
probleem te zijn verholpen. 
 

 
 
 

7. ICT 
 
Sjors geeft aan dat er een voorstel ligt voor een knop op nieuwe website voor 
ziekmeldingen. Verder wordt het programma Parro getest voor oudercommunicatie (dit is 
ook mede een mogelijke vervanger van Klasbord). 

 

10. MSB 
 
Geen mededelingen.  
 

 

11. Communicatie  
 

Meike wijst erop dat in de communicatie rond het jubileumfeest lijkt te worden aangegeven 
dat de schooldagen op donderdag en vrijdag om 14u eindigen. De school wordt verzocht 
hierover meer duidelijkheid te geven. 
 

 
Kelly 
 

12. Post 
 
Ruben geeft een korte samenvatting van de inhoud van de ontvangen MR post. Tevens wijst 
hij op een interessante link voor MR-leden (50 tips voor de MR):  
 

https://www.fvov.nl/wp-content/uploads/2018/12/W-20181103-50-Tips-WMS.pdf 

 

 

 

13. Rondvraag 
Geen. 
 

 

14. Afsluiting 
De volgende vergadering is dinsdag 8 januari 2019. 
  

 

 

Samenvatting 

Tijdens de vergadering hebben we uitgebreid stilgestaan bij een aantal actuele ontwikkelingen die het 
MT heeft gedeeld met de MR. Verder heeft Sjors van Liempt een nadere toelichting gegeven op de 
werkzaamheden van de GMR. Ook is geconstateerd dat na afloop van dit schooljaar een vacature zal 
ontstaan voor een nieuw MR-ouderlid. In dat kader zullen verkiezingen worden gehouden.  
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