
 

MR 

 
VERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD KBS DE ZANDBERG 

 
DATUM 

  
 

18-6-2019 

 VERSLAG Dirk Kuijpers ACTIE DOOR 

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

 

1. Opening & mededelingen 
 
Welkom aan Hester Sneper (ouder) in de MR. Hester vervangt Ellen in de MR. Hester is wel 
uitgenodigd, maar kon vanavond niet aanwezig zijn. 
Marjolein is herkozen vanuit de leerkrachten. 
 
 

 

2. Vanuit het MT 
Formatie invulling 

Formatie is ingevuld, geen vacatures. Er is zelfs wat overcapaciteit in uren. 
 
Protocol social media 

Ruben neemt het protocol nog door samen met Ingmar, als er geen grote ‘dingen’ 
zijn dan kunnen Ruben en Ingmar deze namens de MR eventueel aanpassen om 
daarna deze goed te keuren. 

 
Informeren over contactmomenten school-thuis 

Er volgen een aantal wijzigingen in de contactmomenten. De wijzigingen worden 
nog door de school gecommuniceerd in dit huidige schooljaar. 

 
Informeren over nieuw schoolmeubilair 
Er is een longlist gemaakt van mogelijke leveranciers. Vanuit de longlist is er een shortlist 
gemaakt waarbij, na diverse bedrijfsbezoeken, één leverancier is gekozen. Samen met de 
leverancier wordt er een “pilot lokaal” ingericht om op basis daarvan tot een definitieve keuze 
te komen. 
Een van de uitgangspunten is o.a. dat er ‘flexplekken’ komen voor kinderen. 
Na de pilot(periode) is het plan om in de kerstvakantie alles te vervangen. 
 
Voor het oude schoolmeubilair wordt een alternatief gezocht eventueel in combinatie met 
ouders en kinderen.  
 
Evaluatie eind-Cito groepen 8 
Cito Score 2018/2019: 538,6 gemiddelde in dit schooljaar. Iets lager dan vorig jaar.  

 
Schoolgids 
Mededeling: gaan we niet aanpassen, wordt volgend schooljaar bekeken 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. Resultaten tevredenheidsonderzoeken 
Gesproken over het vervallen/vervangen van vragen en het effect daarvan op de scores. 
Hans geeft nog een keer aan dat het gaat om vragen die worden ‘opgelegd’ zodat scholen 
met elkaar vergeleken kunnen worden (benchmark in Nederland binnen Vensters. De 
vragen zijn dus die niet door school opgesteld. 
Respons van ouders is relatief laag. 
Een aantal acties worden verder uitgezet. 
Ter beoordeling aan Hans is de suggestie om resultaten op www.kbszandberg.nl te zetten 
omdat wij er ook trots op mogen zijn.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Hans 

  

http://www.kbszandberg.nl/
http://www.kbszandberg.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLOw_6il98cCFYPPFAodTVAFng&url=http://www.nationaleonderwijsgids.nl/zoek_instelling/breda/14036931/kbs-de-zandberg&psig=AFQjCNHnavnpCTQuVfPEiAJtGxiw4VD0Rw&ust=1442346432028370


4. Vergaderdata volgend schooljaar 

16 sept – 19 nov – 21 jan – 9 mrt – 20 apr – 16 jun 

Even de afwezigen van vandaag apart informeren. 

Jaarplanning aanpassen 

 
 
Kelly 

5. Evalueren eigen functioneren MR  

• Gelijkmatig verdelen van de medewerkers richting INOS avonden. 

• Kritisch zijn over je afmelden voor vergaderingen zeker omdat de data één jaar van 
te voren bekend zijn.  

• Actieve participatie en waar nodig kritische houding geeft goede dynamiek en input 
binnen de MR. 

• Meer structuur t.o.v. het verleden. 

 
 
 
 

6. Arbo 
BHV licentie (ongeveer 20 behaald).  
Bij vals alarm volgt altijd ontruiming. 
 

 

7. 
 

Verkeer 
Geen mededelingen 

 
 
 

8. ICT 
Geen mededelingen 
 

 

9. MSB 
Doelen voor volgende jaar focus op basis op orde (o.a. taal- rekenvaardigheden) 
 

 

10. Communicatie  
Geen mededelingen 
 

 
 
 

11. Post 
Mail van Carolien dat ze samen met haar vriend de ouders zijn geworden van een dochter: 
Isa.  
Ingmar neemt e-mailbox over.  
Mail van ouder andere school over het mogelijk verplaatsen van de avondvierdaagse. Dit is 
besproken en MR ziet geen aanleiding om dit aan te passen. 
 

 

12. Rondvraag 
Geen. 
 

 

13. Afsluiting 
De volgende vergadering is maandag 16 september 2019. 
  

 

 

Samenvatting 

Tijdens de vergadering is gesproken over de samenstelling van de MR vanaf het volgende schooljaar. 

Vanuit het MT is medegedeeld dat de formatie voor het volgende schooljaar is ingevuld, er een 

aangepast invulling komt t.a.v. de school-thuis contactmomenten, er een voorstel ligt voor een 

aangepast social media protocol en in de loop van het volgende jaar nieuw schoolmeubilair komt wat 

gekozen is na een zorgvuldig voortraject en pilot(periode). Stilgestaan bij de resultaten van het 

tevredenheidsonderzoek waarbij opvalt de resultaten goed zijn en dat de respons van ouders laag is. 

Ook heeft de MR gesproken over haar eigen functioneren.  


