Medezeggenschapsraad
De Springplank (Stichting Leersaam)
Openbare school voor basisonderwijs

Voorwoord
Dit is het jaarverslag van het kalenderjaar 2013 van de medezeggenschapsraad (MR) van de
openbare basisschool ‘De Springplank’. Dit jaarverslag heeft als doel om als MR verantwoording
af te leggen over haar activiteiten in het kalenderjaar 2013 aan drie doelgroepen. Allereerst
dient het verslag om de MR leden te informeren. Daarnaast heeft het als doel om de achterban
– ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in betreffende
kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Tot slot heeft het verslag een informerende functie
richting Stichting Leersaam Etten-Leur waar de school bij aangesloten is.
Jaarverslag MR De Springplank 2013
De medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Springplank (verder te noemen: De
Springplank) bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden. Zij komen om de 6 weken
samen om te vergaderen. Tevens komt onze MR eenmaal per jaar samen met de MR van OBS
de Leest en de MR van OBS de Toverlaars. Elk MR heeft een afvaardiging in de
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Hier worden de gezamenlijke belangen
van de scholen van Stichting Leersaam behartigd.
Samenstelling MR de Springplank
De personeelsgeleding levert de voorzitter en de oudergeleding de secretaris. Tevens nemen er
twee leden deel aan de GMR, één uit de oudergeleding en een uit de personeelsgeleding. De
samenstelling van de MR is in de loop van het jaar gewijzigd in de oudergeleding. Lilian van
Doorenmalen (voorheen GMR-lid) neemt na zitting van 6 jaar afscheid en John Verhoeven
(voorheen secretaris) neemt ook afscheid. Met ingang van september 2013 nemen Sandra
Vleeming en Esmeralda Breur plaats in de MR.
De samenstelling van de MR is aan het eind van kalenderjaar 2013 als volgt:
Personeelsgeleding:
Hanneke van der Schoot (voorzitter & GMR-lid)
Marij van Delft
Bibiche Verberk

Oudergeleding:
Herman Bosman (GMR-lid)
Esmeralda Breur (secretaris)
Sandra Vleeming
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Overzicht van de besproken punten
Het afgelopen kalenderjaar zijn er 6 aantal geplande vergaderingen geweest. Hanneke van der
Schoot was voorzitter. John Verhoeven was secretaris, zijn functie werd met ingang van
september 2013 overgenomen door Esmeralda Breur. Zij hielden namens de MR van De
Springplank contact met de secretarissen van de medezeggenschapsraden van OBS de Leest en
OBS de Toverlaars, de OR en met de werkgroep Verkeer&Veiligheid. Locatiedirecteur Marcel
Peters was tijdens een deel van de vergaderingen aanwezig om een en ander toe te lichten.
Datum
31 januari
2013

Onderwerpen
-

-

15 april
2013

-

21 mei
2013

18
september
2013

-

-

Begroting 2012 positief afgesloten.
Informatieavond voor de verhuizing naar het nieuwe gebouw inzake het
spelen in het park. Besloten werd als team de situatie goed te bekijken.
Verkeersactie is goed verlopen in samenwerking met de politie.
Parkeersituatie niet helemaal ideaal. Pas over een jaar zijn de
werkzaamheden klaar.
Mededelingen GMR: Piet Wagenmakers is in het bezit van een
functieomschrijving voor directeur/bestuurder.
Eventuele samenwerking met MR van RK de Hofstee.
MT formatie groepen. Groep 1/2 erg groot. Actie moet ondernomen
worden.
Uitslag Citotoets: prima score.
Er komt profiel op de trap in welkomsthal.
Mededelingen GMR: RVT is op zoek naar een lid die financieel onderlegd is.
Profielschets van directeur/bestuurder.
Reglement MR wijkt af van het landelijke reglement. Wijzigingen dienen
min. 6 maanden van tevoren doorgegeven te worden.
Jaarkalender MR.
Profielschets directeur/bestuurder bekeken.
Vacature locatiedirecteur De Leest.
Begroting ouderraad.
BVL, praktische zaken ouderraad, overige zaken medezeggenschapsraad.
MR reglement van alle MR-en stichting Leersaam.
Begroting ouderbijdrage OR.
Jaarplan 2013-2014 MR.
Schoolondersteuningsprofiel is in het digitale programma ingevuld door
Marcel Peters. Resultaat wordt in teamvergadering besproken vervolgens
met MR.
Huishoudelijke zaken De Vleer zoals intercom en de trap in de grote hal
(veiligheid).
Schooltijden zijn weer veranderd. Voortaan weer 10 minuten inlooptijd.
Mediaprotocol en internetprotocol.
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Datum
5
november
2013

4
december
2013

Onderwerpen
- Schoolondersteuningsprofiel. MR heeft adviserende rol. MR kijkt of
ambities bij de school passen.
- Mediaprotocol i.c.m. De Hofstee. Er is afgesproken dat de foto’s die
gemaakt worden van elkaars leerlingen (bij activiteiten) doorgespeeld
worden naar elkaar zodat de eigen school eindverantwoordelijk blijft met
betrekking tot het publiceren hiervan.
- Johan Cruijffveldje als speelplein bevalt goed.
- Leerlingenaantal is gegroeid! 12 op de 120 leerlingen, erg positief!
- Jaarplan MR kalenderjaar 2014, deadline januari 2014.
- Idee wordt geopperd voor een informatieavond inzake de Kanjertraining.
- Veiligheid inzake fietspad Lage Neer, gebeuren toch veel ongelukken. Hoe
dit aan te pakken? Voorlopig oplossing gebruik maken van Victor Veilig.
Actie gaat ondernomen worden middels eventuele handtekeningenactie
eventueel in samenwerking met MR van De Hofstee.
- Trap grote hal, hier worden anti slipstrips geplaatst.
- Schoolondersteuningsprofiel. Marcel vraagt advies van MR vanaf blz. 23.
- Buurtbijeenkomst vanuit Gemeente Etten-Leur. Buurtbewoners zijn over
het algemeen positief over gebouw De Vleer.
- Budget MR momenteel niet in eigen beheer. Willen we dit wel dan moet er
ook een penningmeester aangesteld worden.
- Gezamenlijke MR-en Stichting Leersaam. 20 januari 2014 zal deze plaats
vinden in het gebouw De Vleer. De MR van De Springplank zal gastheer
zijn.

Tenslotte
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het volgende kalenderjaar kritisch en
opbouwend te kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald
onderwerp op de agenda van de MR dient te komen, dan horen wij dit graag. Aarzel niet om
ons aan te spreken of uw opmerkingen en vragen aan ons te mailen.
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