Medezeggenschapsraad
De Springplank (Stichting Leersaam)
Openbare school voor basisonderwijs

Voorwoord
Dit is het jaarverslag van het kalenderjaar 2014 van de medezeggenschapsraad (MR) van de
openbare basisschool ‘De Springplank’. Dit jaarverslag heeft als doel om als MR verantwoording
af te leggen over de activiteiten in het kalenderjaar 2014 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 2014
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 personeelsgeleding. Hanneke
van der Schoot (voorheen voorzitter) neemt na zitting van 6 jaar afscheid. Met ingang van
september 2014 neemt Jolanda Hofstra plaats in de MR. Bibiche Verberk heeft vanaf oktober
2014 zwangerschapsverlof.
De samenstelling van de MR is aan het eind van kalenderjaar 2014 als volgt:
Personeelsgeleding:
Marij van Delft (voorzitter & GMR-lid)
Jolanda Hofstra (vervangend voorzitter)
Bibiche Verberk (notulist)

Oudergeleding:
Herman Bosman (GMR-lid)
Esmeralda Breur (secretaris)
Sandra Vleeming (vervangend notulist)
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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. Vanaf september 2014 is Marij van Delft voorzitter. Esmeralda Breur is
secretaris. Zij houdt 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. Directeur Marcel Peters was tijdens een deel van de vergaderingen
aanwezig om een en ander toe te lichten.
Datum
12 februari 2014

21 mei 2014

2 juli 2014

3 september 2014

6 oktober 2014

Onderwerpen
- BVL-reglement
- Verbeterpunten en veiligheid gebouw de Vleer
- Website de Springplank
- Schoolondersteuningsprofiel
- Petitie fietspad Lage Neerstraat
- Huishoudelijk reglement
- Schoolgids ‘14/’15
- Opening Vogelaarpark
- Begroting de Springplank 2014
- Overblijfgeld Kober
- Formatie personeel
- Fietspad Lage Neerstraat, n.a.v. bezoek gemeente
- Jaarplan ’14/’15
- Overblijfgeld Kober
- Vervangend directeur de Toverlaars
- Aanpassing huishoudelijk reglement
- Informatieavond ‘14/’15
-

Jaarplan ‘14/’15
Informatieavond ‘14/’15 plan van aanpak
Powerpoint presentatie: MR
Bijeenkomst buurtbewoners en gemeente
Rooster van aan- en aftreden aanpassen aan huidige formatie
Jaarkalender MR opstarten nieuw kalenderjaar
Leerlingaantal
Evaluatie informatieavond
Bereikbaarheid school (telefonisch)
Veiligheid school (voordeur)
Communicatie Kober > ouders
Jaarkalender MR, schoolplan en jaarplan Springplank blijven op de
kalender staan
Klachtenregeling de Springplank
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Datum
12 november 2014

Onderwerpen
- Contract Kober (overblijf)
- Bereikbaarheid school, telefoonprobleem opgelost
- Nieuw CAO leerkrachten
- Jaarlijkse resultaten school
- Jaarplan MR opgesteld
- Artikel MR “het Gekwaak”

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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