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CONCEPTNOTULEN M.R. VERGADERING 13-04-2015, 20.00-21.30 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening Marij opent de vergadering. Ze heet iedereen welkom, ook Edwin die 
er namens de OR bij is vanavond. Sandra is afwezig 

 

2 Vaststellen definitieve 
agenda 

Agenda is vastgesteld. Punt 7 nog bespreken waar Marcel bij 
aanwezig is. 

 

3 Vaststellen notulen vorige 
vergadering 

Punt 3; actiepunt dropbox blijft 
Punt 4b; schoolplan--> actiepunt voor Marcel 
4h; n achter bijdragen zetten 
Bvl groep 
De vrijwillige conciërge is niet vrijwillig. 
Punt 4; vanaf "Sander" tekst verwijderen. 
Punt 5; actiepunt voor Marcel  
Punt 5; de = dat 
Punt 6; vervelende veranderen in --> moeilijke 
Punt 6 wordt punt 7 
Punt 8; doelen uit het jaarplan iedere vergadering aan bod laten 
komen, is dit ook 
het geval? Ja. 
Maatjeslezen zijn we mee bezig. 
Punt 9; jaarverslag is naar Marcel gestuurd. 
Punt 10; artikel voor in de schoolkrant niets aanpassen alleen in 
overleg.  
 

Esmeralda 
 

4 Mededelingen van/aan de 
directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Schoolpan 2015-2019; nieuwe algemeen directeur is begonnen. De 
dagelijkse gang van zaken draait weer. Maar er zijn wel dingen blijven 
liggen. Marcel wil deze wel afhebben voor het einde van het 
schooljaar. Vrijdag 24 april wordt het MT begeleidt 
om dit verder te maken. Na de meivakantie is dit in principe af.  
 
Schoolgids 2015-2016; hiervoor geldt hetzelfde. Het aangepaste 
gedeelte is naar ons gestuurd per mail. In een studiemiddag zijn de 
punten die in hoofdstuk 1 staan besproken en op papier gezet. De 
vraag is nu; past dit bij ons als school?  
Gewaagde doel; onderste stukje. Iedereen is welkom, dat geldt voor 
alle geloofsovertuigingen maar ook voor bepaalde problematieken. 
Respect naar iedereen. Dit mag meer uitgelegd worden. Toegankelijk, 
iedereen kan er terecht. Stukje wat concreter maken. 
Speerpunt 2; wat houdt dit in? 21st century skills, kinderen moeten  
bepaalde vaardigheden hebben. Bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van de methode van Alles in, ze leren plannen, samenwerken, 
oplossingsgericht werken.  
Er moet ergens een uitgebreidere uitleg komen zodat de visiebol nog 
duidelijker is voor ouders die het zien / lezen. 
Kwaliteitszorg 2.1.2 ; dit stukje moet er helemaal uit. Dit moet 
herschreven worden. 
 

Marcel 
 
 
 
 
 
 
Marcel 
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  Agendapunt Verslag Actie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BVL 

Samenwerking SKPOEL/SPOZ; artikel, dit heeft geen gevolgen voor 
ons. Ze zijn hier heel eerlijk over geweest. Alles is open en duidelijk.  
Fusie, er is iemand aangesteld als fusiebegeleider. Het is iemand die 
hier niet uit de buurt komt en al meerdere fusies begeleidt heeft. Ze 
hebben bewust voor een onafhankelijk iemand gekozen. Nu gaan er 
gesprekken plaatsvinden met de individuele stichtingen. Richtlijn is 
augustus 2016 om alles rond te hebben. Welke stappen er nu 
verder gezet gaan worden zijn nu nog niet duidelijk voor ons. Als er 
signalen / vragen zijn vanuit het team of iemand anders moeten we 
deze kenbaar maken aan elkaar. Marij en Herman kunnen deze dan 
meenemen naar de GMR. Een van de eisen is wel dat er niks zal 
veranderen aan de identiteit van de scholen.  
 
Signalen schoolplein; geen klachten. Wel goede en positieve dingen. 
 
Gebouw; de voordeur blijft een probleem. De deur kan weer op slot. 
Er is wel steeds overleg tussen Moeskops en Dyade. Kunnen wij als 
MR iets doen? Misschien een brief schrijven aan Dyade, deze gaat via 
Marcel naar Dyade. Het is de bedoeling dat er 
stickers komen op de ramen (Ingang - logo's e.d.). Maar zolang de 
ingang niet goed is kan dit niet geplaatst worden.  
Telefonische bereikbaarheid is nu goed. 
 
Inspectiebezoek; gesprek was positief. Nog geen verslag gekregen, 
deze komt binnenkort. Dit schooljaar zullen ze ons niet meer 
bezoeken. Waarschijnlijk volgend schooljaar weer voor de normale 
controle. 
 
Verkeersweek, is dit helemaal rond? Loopt dit? Dit loopt allemaal, 
morgen komt er een brief mee met de leerlingen. 
 
PR van de school zou aangepakt worden. Dit is nog niet gebeurd. De 
brieven hebben niet altijd dezelfde lay-out. Het is professioneler als 
het altijd hetzelfde is. Dit soort opmerkingen graag doorgeven aan 
Marcel. Esmeralda geeft aan dat het belangrijk is om vernieuwend te 
zijn. We hebben nu allemaal klasbord, brieven per mail en op papier 
en een nieuwe website.  
 
Stukjes voor 't Gekwaak, maken in Arial 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esmeralda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esmeralda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 GMR GMR is morgen. Er zijn dus nog geen notulen. Er zijn nog geen 
leerkrachten die zich hebben aangemeld voor de werkgroep fusie. Dit 
moet nog bekeken worden.  Er moet vanuit stichting Leersaam een 
ouder en een leerkracht zijn die zich hiermee bezig gaat houden.  
 

 

6 CAO CAO. Er zijn een heleboel punten waar nog over gesproken moet 
worden. Dit duurt allemaal langer doordat Sander weg is gegaan en 
Ton van Oorschot is gekomen. Marij zit in een werkgroep hierover. 
Deze komen 21 april weer bij elkaar. Morgen tijdens GMR ook het 

Marij 
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  Agendapunt Verslag Actie 

punt uit de nieuwsbrief bespreken, het antwoord van Ton van 
Oorschot was nog steeds niet helemaal duidelijk. Werkdruk 
verminderen; Lijst met urenverdeling een keer bespreken met het 
hele team. Wat kunnen we eraf halen om de werkdruk te 
verminderen? Aan Marcel een lijst vragen van onze school. 
 

 
 
 
Personeelsg
eleding MR 

7  Evaluatie open dag 
presentatie MR 

We hebben als MR eigenlijk geen overleg gehad vooraf hoe we ons 
konden presenteren. Esmeralda geeft aan dat ze wel ouders 
aangesproken / gesproken hebben. Misschien leuk om de volgende 
keer een mand met stellingen weg te zetten. Ze zijn dan even 
betrokken bij het standje. En weten gelijk meer over de MR. 
Misschien is het een idee om allemaal een aantal stellingen te maken 
zodat je altijd iets klaar hebt staan. Veel ouders weten toch niet wat 
de MR precies inhoud. Wij moeten weten wat er speelt onder de 
ouders zodat je ook kan laten weten wat je daar als MR mee doet. 
Misschien ook een goed idee om nog eens aan te geven wat de 
stappen zijn die je als ouder moet zetten als je een vraag hebt. 
Leerkracht - directeur - MR. 
Doel van deze middag is om zoveel mogelijk mensen binnen te halen 
en om ouderbetrokkenheid te vergroten.  Hebben we er genoeg 
bekendheid aan gegeven? Als school mag je geen reclame maken. Dit 
wel via een eigen nieuwsbrief naar ouders doen.  
 

 
 
 
Gehele MR 

8 Jaarplan MR (stand 
van zaken Kober 
TSO, 
klachtenregeling 
en jaarverantw.) 

 

Jaarplan MR, het stukje over KOBER moet in de GMR besproken 
worden. Dit zal morgen niet ter sprake komen vanwege de volle 
agenda. Misschien toch terug op de agenda van de MR zetten. Dit 
moet de volgende keer op de agenda staan. Wij bekijken 
voor de volgende keer allemaal het huidige contract. Wat vinden we 
als MR belangrijk m.b.t. de tussenschoolse opvang? 
 
Klachtenregeling moet terugkomen in het jaarverslag van de 
stichting. Dit tijdens de GMR bespreken met Ton van Oorschot. 
 
Jaarverantwoording; wat vinden we belangrijk dat Marcel aan ouders 
en MR verantwoord? Wat vinden wij belangrijk; Zijn de resultaten die 
je van de leerlingen verwacht ook hetgeen wat ze uiteindelijk laten 
zien? Dus niet naar welk vervolgonderwijs ze gaan maar of de 
verwachtingen kloppen. Wat is het effect nu de leerkracht het advies 
geeft wat zwaarder weegt dan de uitslag van de CITO richting het 

voortgezet onderwijs.  
 

 
 
Esmeralda / 
Gehele MR 
 
 
 
Marij / 
Herman 
 
 
 

9 Rondvraag  Geen vragen voor de rondvraag. 
 

 

 Volgende MR vergadering is op 20 mei 2015. 

 

 
E-mailadressen MR O.B.S. De Springplank 
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 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@outlook.com  

 

Directie 

Marcel Peters   mpeters@springplankettenleur.nl 
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