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Notulen mr vergadering d.d. 12-02-2014
Aanwezig:

MR:
Directie:

Afwezig:

Hanneke v.d. Schoot, Sandra Vleeming , Esmeralda Breur,
Marij van Delft, Bibiche Verberk
Marcel Peters
Herman Bosman
Verslag van de agendapunten

1.

Opening en vaststelling
agenda

Hanneke opent de vergadering. Herman is afgemeld.

2.

Mededelingen vanuit/vragen aan
directie (Marcel)
-Stand van zaken BVL-reglement
-Schoolondersteuningsprofiel
-De Vleer (park, trap)
-Cursus (Sandra en Esmeralda)

OR Hofstee en OR Springplank plus Marcel en Jack bij elkaar
geweest. Over versieren in de school en andere zaken die bij ouders
spelen. Iedereen versiert zijn eigen deel vd school. Kerst en sint de
hal om en om. Goed gesprek.

Actie:

Gebouw: trap is vandaag gedaan, er zitten strips op. De trap is nu
een stuk minder glad.
In april verlopen veel garanties van het gebouw. Op 17 febr komen
er mensen die alles nog een keer controleren en zij maken een plan
van aanpak voor dingen die hersteld moeten worden enz. Er is
vooral het een en ander mis met het dak. Ook het afzuigsysteem
wordt dan bekeken.
Er is een risico inventarisatie aangevraagd bij de Arbo. Er zijn
gesprekken geweest met leidinggevenden en leerkrachten.
Komende week moeten alle leerkrachten een quickscan invullen.
Aan de hand van al deze informatie moet er een plan van aanpak
gemaakt worden door Jack en Marcel. Ook de persoon van de Arbo
maakt een plan van aanpak. Er moeten dan verbeterpunten
opgesteld worden. Uiteindelijk moet de MR dit plan ook bekijken.
Einde van het schooljaar bekijkt de Arbo of er goed aan gewerkt is
en of het verbeterd is. In april moet er een plan van aanpak klaar
zijn. Voor het einde van het schooljaar moet het helemaal
goedgekeurd zijn.
Website van de school is nu in de lucht. Dingen die aangepast
moesten worden zijn doorgegeven. Hij is nog niet helemaal af. Op
je telefoon kan je de foto's niet openen omdat je flash nodig hebt.
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Marcel

Komt hier nog verandering in? Marcel vraagt dit na.
Schoolondersteuningsprofiel moet ondertekend worden door de
MR. Dit moet de secretaris doen.
Gaan we het schoolondersteuningsprofiel allemaal nog doorlezen
of is het goed zo en kunnen we het ondertekenen. Hanneke had
nog wat aanpassingen doorgegeven aan Marcel, de aangepaste
versie heeft zij nog niet gezien. Hanneke vraagt deze nog aan
Marcel, als haar punten aangepast zijn dan kunnen wij het
ondertekenen.

BVL loopt allemaal goed. Petitie loopt ook. Er was een mail van een
ouder gekomen over het fietsen in het park. Maar hier kunnen wij
als MR verder weinig mee doen.
Compliment voor de vrouwelijke oudergeleding van de MR voor de
goede samenwerking met de Hofstee.

Esmer
alda
Hanne
ke

Esmer
alda
en
Sandra

Cursus, Sandra en Esmeralda hebben er interesse in. Deze cursus is
op 2 april. Er zijn geen andere MR-leden vanuit de stichting die ook
willen deelnemen. Esmeralda en Sandra vragen de cursus zelf aan
en declareren de cursus bij Marcel. De volgende vergadering
moeten we dan verzetten omdat dit op dezelfde avond valt.
Er staat vaak een groepje jongeren bij de ingang. Er zijn ook vaak
klachten over overlast. Ze staan hier onder de overkapping. Is het
mogelijk dat er iets van een geluidssignaal geplaatst kan worden
waardoor ze weg gaan. Maar de vraag is of het wel zo erg is als ze
daar staan, ze staan wel in het zicht en de sociale controle is nog
groot. Als we ze daar verdrijven gaan ze misschien aan de
achterkant of op het plein hangen en daar staan ze uit het zicht.
Ook de camera's worden door de gemeente opnieuw afgesteld.
3.

Beheer gebouw

Beheer gebouw schrappen we van de agenda.

4.

Huishoudelijk reglement

Hanne
De notulen hebben we ontvangen van de gez. MR. Hanneke
ke
vraagt na of Jan-Willem alles heeft aangepast. Zo ja dan
kunnen het doorsturen naar de raad van toezicht. Er zijn twee
sollicitatierondes geweest voor de directeur-bestuurder, daar
is iemand uitgekomen. Deze persoon heeft een assessment
gedaan. Waarschijnlijk krijgen we deze week te horen wie het
geworden is en misschien start die persoon op 1 april.
Esmer

Willen wij het huishoudelijk reglement nog aanpassen aan
alda
onze MR? Of doen we het gezamenlijk met de andere MR-en?
De taakverdeling is anders bij ons. Esmeralda stuurt een mail
naar Jan- Willem om te vragen naar het huishoudelijk
reglement. Dit moeten we de volgende keer weer op de
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5.

Signalen schoolplein
(petitie)

agenda zetten.
Welke punten moeten we aanpassen aan de Springplank?
Petitie loopt goed. Er was een hele positieve reactie van een
ouder uit groep 6. Zij was erg blij met deze actie.
De opening van het park is na de meivakantie, de leerlingen
gaan onder begeleiding van kunstenaars de tribune versieren
/ schilderen.

6.

GMR

GMR, profilering van openbaar onderwijs. 21 maart is er een
landelijke open dag voor openbaar onderwijs. We willen hier
wel mee naar buiten treden in bijvoorbeeld de Bode. Er zijn
wat ideeën over gastlessen, rondleidingen en dergelijke. Een
aantal teamleden gaat hiermee aan de slag. Misschien zijn er
vanuit de oudergeleding nog ideeën. Esmeralda geeft aan hier
wel aan mee te willen werken.
Opvolging van Sandra, i.v.m. Gezondheid is het niet mogelijk
om in de GMR te gaan. Herman heeft ooit aangegeven dat
wel te willen doen. Hij had wel aangegeven dat hij zich
misschien niet altijd optimaal kan voorbereiden. We moeten
dit nog navragen aan Herman.
De samenwerking met Tessy is vanuit de GMR heel prettig,
duidelijk en transparant. Veel openheid in zaken. We hopen
dat we dat vast kunnen houden met de nieuwe directeur
bestuurder. Groot compliment voor Tessy!
Op de agenda van de teamvergadering moet als vast punt
weer de MR en GMR in te komen staan.

6.

Rondvraag

Esmeralda en Sandra volgen op 2 april een cursus daarom
moeten we de vergadering verzetten.
De MR vergadering van 2 april is verzet naar 9 april.

E-mailadressen MR O.B.S. De Springplank
Personeelsgeleding
Hanneke van der Schoot

hvanderschoot@springplankettenleur.nl

Bibiche Verberk

bverberk@springplankettenleur.nl

Marij van Delft

mvandelft@springplankettenleur.nl
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Oudergeleding
Sandra Vleming

vlegul.1@kpnmail.nl

Herman Bosman

herman.bosman@ymail.com

Esmeralda Breur

esmeraldabreur@hotmail.com

Directie
Marcel Peters

info@springplankettenleur.nl
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