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NOTULEN M.R. VERGADERING 12-11-2014, 20.00-21.20 
 
Naam Aan/afwezig Rol Notulen gelezen ja/nee Bespreken/actiepunten 

Esmeralda Aanwezig Secretaris   

Jolanda Afwezig    

Marij Aanwezig Voorzitter   

Marcel Aanwezig Bevoegd gezag   

Herman Aanwezig    

Sandra Aanwezig Notulist Ja  

Bibiche Afwezig    

 

 Agendapunt Verslag Actie 

1. Opening Marij opent de vergadering. Ze heet iedereen welkom. Ze deelt ook 
mee dat bij Bibiche een dochtertje is geboren, genaamd Lois. Vanuit 
de MR wordt er een kaartje verstuurd. Marij vraagt aan Jolanda of zij 
dit wil verzorgen. 

Marij  
Jolanda 

2. Vaststellen definitieve 
agenda 

Alleen punt 9 en 10 zijn omgedraaid.  

3. Vaststellen notulen vorige 
vergadering 

1b: In mei zal Sandra aanwezig zijn bij de OR-vergadering. In deze OR- 
vergadering wordt ook gelijk de ouderbijdrage vastgesteld. De OR 
komt ook nog een keer bij ons een vergadering bijwonen.  
Marij heeft contact gehad met de MR van de Hofstee, maar er is nu 
nog geen behoefte om een keer bij elkaars MR-vergadering aanwezig 
te zijn.  
In het infobericht komen onze vergaderdata te staan voor ouders die 
eventueel een vergadering bij willen wonen.  
2e: Marcel geeft aan dat het telefoonprobleem is opgelost.  
2f: Wanneer er signalen opgevangen worden over ontevredenheid 
over het overblijven of de peuterspeelzaal, deze graag mailen naar 
Marcel. 
De vraag is of er een kolom bovenaan bijgevoegd kan worden voor 
het punt “bespreken/actiepunten”. Deze wordt bij de volgende 
notulen bovenaan toegevoegd.  
Onderling gaan we de telefoonnummers doormailen.  
De notulen zijn vastgesteld. 
 

Sandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra 

4. Mededelingen van/aan de 
directie 

  

4a. Stand van zaken BVL 
reglement 

Geen bijzonderheden te melden.   

4b. Kober Marij vraagt zich af of we het huidige contract zo moeten houden. 
Marcel geeft aan dat er heel veel (onderlinge) afspraken lopen met 
Kober. De vraag is wel of er misschien e.e.a. beter vast gelegd dient 
te worden. In het huidige contract staan ook niet de juiste gegevens. 
De vraag is of er misschien een enquête gehouden moet worden 
i.v.m. het overblijven op school. Het is misschien ook een idee om 
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  Agendapunt Verslag Actie 

eens te kijken hoe dit op andere scholen is geregeld.  
Volgende keer moet dit punt weer op de agenda gezet worden.  
Herman/Marij gaan ook op de GMR navragen hoe het op de andere 
scholen is geregeld.  

Esmeralda 
 
Marij/Herm
an 

4c. Signalen schoolplein Graag melden bij Marcel als er signalen zijn over het overblijven en 
de peuterspeelzaal.  
Hoofdluis is erg hardnekkig. Marcel geeft aan dat er ook een gesprek 
met de GGD is geweest. Marij vraagt zich af of de communicatie 
hieromtrent niet beter kan. Op dit moment is het zo dat van de 
leerlingen waarbij actieve luizen gevonden worden, de ouders 
opgebeld worden en dat de betreffende leerling opgehaald wordt. De 
leerling dient die dag direct behandeld te worden. Er gaan diezelfde 
dag brieven mee met de leerlingen voor de ouders en er wordt een e-
mail verstuurd. Na 14 dagen vindt er een controle plaats in de 
desbetreffende klas door de luizenmoeders 
V.w.b. Krentenbaard: de afspraak met de GGD is gemaakt dat als de 
wond zichtbaar open is en er pus uitkomt dan moet de leerling thuis 
blijven. Voordat ze weer de klas in mogen moeten ze eerst langs 
Marcel of Jolanda voor controle. Het enige probleem blijft wel dat 
het al besmettelijk is voordat het zichtbaar is.  
 

 

4d. De Vleer (in en om 
gebouw) 

Telefoon probleem is opgelost.  

4
e
. Schoolplan Vorige week is er een studiedag geweest voor de hele stichting. Deze 

ging over visies. Dit is van belang voor het schrijven van het 
schoolplan. Er gaat bekeken worden of de huidige visies aangepast, 
gewijzigd of er extra’s aan toegevoegd moeten worden. Eind van het 
schooljaar ‘14/’15 moet dit klaar zijn.  
 

 

6e CAO Er is een nieuwe CAO die met terugwerkende kracht per 1 augustus 
2014 is ingegaan. Volgende week worden in de GMR de details 
besproken.  Er moeten namelijk nog teksten voor geschreven 
worden. In januari krijgen alle directeuren van de basisscholen in 
Etten-Leur hier uitleg over. Daarna de leraren op vakbond niveau.  

 

6f. Jaarlijkse resultaten school Bij andere scholen wordt er 1x per jaar besproken wat de jaarlijkse 
resultaten van de school zijn. Marcel vraagt zich af of wij dit ook 
graag willen. De andere MR’en hebben dit opgenomen in het 
jaarplan. De school krijgt op dit moment tot 3 jaar na verlaten 
basisschool informatie over hoe het gaat met de leerling.  
De volgende keer komt dit punt op de agenda.  

Esmeralda 

5.  GMR-vergadering (wat is er 
besproken 

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn besproken in de GMR.   

6. Klachtenregeling 
(stappenplan) 

Dit punt komt de volgende keer op de agenda bij de GMR. Dit moet 
1x per jaar vermeldt staan in het jaarverslag. Er moet ook in komen te 
staan wat het stappenplan is als er een klacht is. Marij gaat 
informeren of er een klachtenregeling is.  

 
Esmeralda 
Marij 
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7.  VOO-nieuwsbrief We krijgen deze allemaal zelf.  

8. Jaarplan MR (opstellen) Wat gaan we dit jaar doen. Esmeralda gaat deze opstellen. In het 
jaarplan willen we de volgende punten: Kober, Klachtenregeling, 
Jaarverantwoording van Marcel. 

Esmeralda 

9. Artikel MR ‘het gekwaak” Esmeralda gaat stukje opstellen. Ze gaat hier als voorbeeld het stukje 
van de Leest gebruiken. We willen ons kenbaar maken met “wij zijn 
de MR”, wat ons jaarplan is en welke vergaderdata. Ze stuurt dit 
stukje alvorens eerst naar ons allen of het akkoord is.  

Esmeralda 

10. Archief bijwerken 
(dropbox) 

Herman vraagt zich af of de mappen niet wat gestructureerder 
kunnen. Van enkele mappen is het misschien handig om deze een 
andere benaming te geven. Bijvoorbeeld een map “Kader” voor de 
stukken die we maar 1x per 4 jaar nodig hebben. Herman gaat hier 
naar kijken en waar nodig herstructureren. 

 
 
 
Herman 

11. W.v.t.t.k Geen punten.  

12. Rondvraag en sluiting Sandra vraagt wanneer de gezamenlijke MR vergadering is. Deze is 
woensdag 11 februari bij de Toverlaars. 
Herman vraagt zich af wat er wel van de GMR gedeeld mag worden 
met de MR en wat niet. Er is hier onduidelijkheid over.  

 

 
E-mailadressen MR O.B.S. De Springplank 

 

Personeelsgeleding 

Bibiche Verberk  bverberk@springplankettenleur.nl 

Marij van Delft  mvandelft@springplankettenleur.nl  

Jolanda Hofstra  jhofstra@springplankettenleur.nl 

     

Oudergeleding 

Esmeralda Breur  esmeraldabreur@hotmail.com 

Herman Bosman  herman.bosman@Ymail.com 

Sandra Vleeming  vlegul@ziggo.nl 

 

Directie 

Marcel Peters   mpeters@springplankettenleur.nl 
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