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1

Opening

Marij opent de vergadering. Ze heet iedereen welkom. Bibiche is
afwezig

2

Vaststellen definitieve
agenda

Agenda is vastgesteld.

3

Vaststellen notulen vorige
vergadering

Herman gaat het archief opnieuw bijwerken. Alle wijzigingen die hij
gedaan had, zijn weer door onbekende oorzaak terug naar het oude
gezet.

4

Mededelingen van/aan de
directie

Door samenwerking met de andere stichtingen schuiven er een
aantal dingen door.
Er zijn ook al besprekingen geweest over de nieuwe CAO. Op dit
moment hebben de CAO, nieuwe formatie en het schoolplan de
hoogste prioriteit.

4a Kober

Actie

Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

4b Schoolplan 2015-2019 (stand Het schoolplan moet zo spoedig mogelijk geschreven worden.
van zaken)
4c Zorgplan
samenwerkingsverband
(concept)

Morgen vindt er weer een bespreking plaats mbt de samenwerking
met de andere stichtingen.

4d Vordering vervanging
algemeen directeur

De raad van toezicht heeft besloten dat er een interim directeur
aangesteld wordt. De MT’s hebben hier eind van deze week een
gesprek over.

4e Samenwerking SKPOEL/SPOZ Marcel vraagt of hier nog reacties vanuit ouders over gehoord zijn. Er
(communicatie naar ouders) is hier geen reactie vanuit de ouders over vernomen.

4f Doeltreffendheid/effect
maatjeslezen

Herman vraagt of dit wel effectief is. Hij merkt dat dit in de praktijk
ook botst.
Marcel legt uit dat dit in de onderbouw groepen gedaan wordt. In de
groepen 3 (na de kerstvakantie), 4 en 5. Het is de bedoeling dat ze in
die groepen zoveel mogelijk leeskilometers maken. Dit wordt op
zoveel mogelijk verschillende methodes gedaan. Zoals hardop lezen.
In deze methode zit ook een stukje sociaal emotionele ontwikkeling
in. Er is toch ook veel voordeel mee te behalen. Op dit moment wordt
er 3x per jaar gewisseld. Er gaat nu in de groepen besproken worden
hoe het gaat. Het belangrijkste is dat het ook leuk is.

4g Signalen schoolplein

Esmeralda geeft aan dat er achteraf veel onduidelijkheid was over
het uitje naar de nobelaer voor de groepen 1/2. Een aantal ouders
wiste niet dat ze de kinderen om 13.15 u naar de nobelaer moesten
brengen. Er wordt op dit moment al zoveel mogelijk brieven via de email gestuurd. Het is wel handig om even te kijken of de kinderen
toevallig ziek waren bij de uitdeling hiervan.

1

Herman

Esmeralda
Marcel
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Actie

4h De Vleer (in en om gebouw)

De dranghekken worden weggehaald. De huidige hekken worden
verlengd. Er komen ook extra fietsenrekken bij.
Marcel geeft ook aan dat er nog een ouder voor de BVL-groep
gezocht wordt om mee te helpen voor de verkeersweek. Het is de
bedoeling dat er 2x vergaderd wordt en dat de ouder 1 dag inzetbaar
is in de verkeersweek.
Esmeralda had vanuit de MR van de Hofstee de vraag gehad om de
dranghekken vooraan te plaatsen. Dit is omdat de groep 7/8 veel
Marcel
overlast veroorzaakt tussen de middag. Bij ons is het idee dat dit
geen effect zal hebben. Marcel gaat dit aan Jack doorgeven.
De voordeur klemt op dit moment en sluit niet goed. Hierdoor gaat
hij niet altijd goed open. Ook niet met het pasje. Dit komt omdat de
deur is ontzet. Er komt een nieuwe voordeur.
De voordeur gaat na 16.30 u automatisch op slot. De conciërge is tot
17.00 uur aanwezig. Daarna zorgt degene die de activiteit organiseert
hiervoor.
Esmeralda vraagt zich af of de prullenbak verplaatst kan worden.
Marcel geeft aan dat dit lastig zal zijn. Dit kan namelijk ook bijdragen
aan mindere veiligheid van de school. Dit kan dan makkelijker als
opstapje gebruikt worden om ergens op te klimmen.

5

Afstemming vergadering
kalender MR (extra
vergaderavond)

Woensdag 20 mei is de extra MR vergadering.
Donderdag 21 mei is de OR-vergadering. Sandra zal hierbij aanwezig Sandra
zijn.
Op dit moment hebben we in de kalender staan dat wij op 17 juni
Marcel
instemmen voor het schoolplan, jaarplan (jaarverslag zit hierin
verweven) en schoolgids. Onze vraag is dat ook om dit in april te
ontvangen van Marcel. Marcel geeft aan dat er rond 16 maart/7 april
een deel van de schoolgids klaar zal zijn.
Marcel geeft ook aan dat het opvalt dat de oudergeleding van de
GMR zo goed meewerkt met het zicht op het fusie traject.

6

Voorlichtingsbijeenkomst MR Deze hebben plaatsgevonden voor alle leerkrachten. Patricia en
en nieuwe CAO
Tineke gaan hier naartoe en de informatie hierover wordt naar Marij
doorgestuurd.
De nieuwe interim directeur bestuurder moet gelijk aan de slag met
de nieuwe CAO. Er zitten hier moeilijke opdrachten in richting de
werknemers. Het is de bedoeling om mensen hierin te betrekken om
mee te denken. De belangrijkste lastige punten hierin zijn: De
duurzaamheid (BAPO valt weg), 40-urige werkweek en
professionalisering.
Sander heeft hierover een kleine bijeenkomst gehad met een aantal
werknemers om hierover mee te denken. Hij zou hier een verhaal
over maken. De notities worden bij hem opgevraagd. Voor de
openbare scholen in Etten-Leur wordt dit 1 CAO. Er is keuze uit een
basis of overleg model. Het wordt het basismodel.
De CAO ging afgelopen 1 januari al in, maar is niet met
terugwerkende kracht. In de zomer 2015 moet dit af zijn.

7

GMR-vergadering (wat er
besproken is)

Marij geeft aan dat dit een vast agendapunt moet zijn.
Esmeralda
Het buitenonderhoud budget vanuit gemeente. Scholen krijgen dit en
moeten dit zelf besteden. Dit geeft op dit moment problemen bij de
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Toverlaars vanwege het dak. Dit ligt nu bij de gemeente om te kijken
of hun daar nog een gereserveerd bedrag voor hebben staan.
8

9

Evaluatie gezamenlijke MR
vergadering 11 februari jl.

W.v.t.t.k

10 Rondvraag en sluiting

Wat vinden wij belangrijk als MR voor de springplank? 3
punten/onderwerpen daar maken we ons hard voor. Het is de vraag
of we hier eens goed over nadenken hoe we dit willen gaan invullen.
Of dit passief of actief gaat worden.
In ieder geval moeten de doelen uit het jaarplan elke keer tijdens de
vergadering op tafel moeten komen. In de volgende vergadering
komen we hierop terug.

Allemaal

Esmeralda

Het jaarverslag moet nog naar Marcel gestuurd worden

Esmeralda

Esmeralda vraagt zich af of het artikel wat wij aanleveren voor ’t
Gekwaak aangepast mag worden vanuit de redactie. Dit is namelijk
niet de bedoeling. Esmeralda geeft dit door aan Marcel.

Esmeralda

E-mailadressen MR O.B.S. De Springplank
Personeelsgeleding
Bibiche Verberk
Marij van Delft
Jolanda Hofstra

bverberk@springplankettenleur.nl
mvandelft@springplankettenleur.nl
jhofstra@springplankettenleur.nl

Oudergeleding
Esmeralda Breur
Herman Bosman
Sandra Vleeming

esmeraldabreur@hotmail.com
herman.bosman@Ymail.com
vlegul@ziggo.nl

Directie
Marcel Peters

mpeters@springplankettenleur.nl
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