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Schooljaar 2015-2016

NOTULEN MR VERGADERING 16 SEPTEMBER 2015, 20.00-21.55 uur
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Agendapunt
Opening

Vaststellen
definitieve agenda
Vaststellen notulen
vorige vergadering

Mededelingen
van/aan directie
Informatieavond
’15-‘16

Vacature
onderwijsassistent
Evaluatie nieuwe
combinatieklassen

Evaluatie Passend
Onderwijs

Rol

Notulen gelezen ja/nee

Bespreekpunten

Waarnemend voorzitter
ja
Secretaris, waarnemend
notulist

Verslag
Marcel opent de vergadering. Hij heet iedereen welkom. In het
bijzonder Nienke en Madelon. Zij nemen zitting in de plaats
van Bibiche en Marij, die hun taken bij de MR hebben
afgerond. Marcel geeft aan dat hij uitkijkt naar nog een jaar
samenwerking met de oudergeleding. Afscheid van Marij en
Bibiche is verzet naar eerstvolgende vergadering. Zij zullen
hiervoor via de mail een uitnodiging krijgen.
Agenda is vastgesteld.
Schoolplan is inmiddels afgerond en op de website geplaatst.
Herman benadrukt het belang van een goede schoolgids en
schoolplan in verband met de fusie van de stichtingen.
Jaarplan school is nog niet afgerond, wacht op bepaalde
stukken. Jaarplan moet voor 10 oktober naar de inspectie.
Notulen vastgesteld. Deze zullen op de website worden
geplaatst.

Actie

Esmeralda

Esmeralda

22 september a.s., zal er anders uit gaan zien. De ouders zullen
klassikaal geïnformeerd worden over het komende schooljaar.
Aangegeven wordt dat de brief voor de informatieavond
aanlokkelijker moet worden gemaakt voor de ouders. Er
moeten meer ouders aangetrokken worden.
De MR zal geen promotiestand hebben, dit is meer iets voor
de open dag.
Esmeralda zit namens de MR in de sollicitatiecommissie. 24
september zullen de gesprekken gehouden worden.
Hoe is de start van de nieuwe combinatieklassen? De eerste
keer in een combinatieklas is voor leerlingen vaak erg zwaar.
Dat kost tijd. Sommige kinderen zullen moeten wennen tot
aan de herfstvakantie, anderen tot aan de kerstvakantie.
Evaluatie na 1 jaar. Er komt steeds meer duidelijkheid. Er
komen middelen en financiën vrij om bijv. leerlingen met
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Signalen schoolplein
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De Vleer (gebouw,
park, voordeur)
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BVL
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W.v.t.t.k.
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Verdelen taken MR
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Vastleggen data
MR-vergaderingen
Scholingsbehoefte
MR
Doelen MR
vaststellen
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10
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Jaarkalender
opstellen MR
Rooster van aan- en
aftreden MR

12

Powerpoint MR

13

Rondvraag

dyslexie beter te kunnen begeleiden. Er wordt goed in beeld
gebracht wat er nodig is om de kinderen te begeleiden.
Er zijn honden gesignaleerd op het schoolplein. Marcel spreekt
de betrokken ouders hierop aan.
Zoals nu bekend zal er 9 oktober een nieuwe voordeur worden
geplaatst. 10 oktober worden de stickers met het logo van de
Springplank en de Hofstee geplakt op de voordeur.
1 oktobertelling. Vorig jaar kwam de telling op 128 leerlingen,
dit jaar op 135 leerlingen. Er is een groei, maar Marcel had
meer verwacht. Maar we mogen zeker niet klagen!
Binnenkort gaat de gemeente samen met verkeersouders,
directie van beide scholen en leden van de MR bekijken hoe
we het park en omgeving meer schoolgericht kunnen maken.
Nienke vraagt wanneer ze de nieuwe computers kunnen
verwachten. Marcel zegt dat vrijdag 18 september de
leerkrachten nieuwe computers krijgen. Ook krijgt de
Springplank 33 laptops ter beschikking en 2 computers per
klas. Er zullen roosters komen met wanneer welke klas gebruik
zal/kan maken van de laptops.
Voorzitter (personeelsgeleding): Madelon , Herman gaat haar
inwerken. Bij afwezigheid van Madelon neemt Herman het
over.
Secretaris (oudergeleding): Esmeralda.
Notulist: Nienke, bij afwezigheid van Nienke neemt Sandra
deze taak over.
Herman stelt voor om dit via datumprikker.nl te regelen. Dit
lijkt iedereen een goed idee.
Er is budget. Nienke mailt de leden van de MR over cursus op
maat hier op school.
Als MR vinden we het belangrijk om ons in te zetten voor
doelen die Springplankgericht zijn. Vooruitstrevend te zijn.
Iedereen gaat hierover nadenken. Volgend vergadering komen
we hierop terug.
Wanneer alle vergaderdata bekend zijn zal Herman de
vergaderkalender aanpassen.
Esmeralda laat het nieuwe rooster zien.
Aanpassingen: naam Nienke, Madelon voorzitter.
Esmeralda gaat dit aanpassen en volgende vergadering zullen
de secretaris en voorzitter dit document ondertekenen.
Deze zal niet gebruikt worden voor de info-avond. Wel op de
open dag. Nienke zegt dat op de nieuwe laptops een quiz over
de MR gemaakt kan worden. Leuk idee voor de open dag!
Herman geeft aan dat GMR niet op de agenda staat. Dit moet
er voortaan weer opstaan. Hij zal gebruik maken van de
rondvraag om hier toelichting op te geven.

Marcel

Esmeralda
Nienke
Iedereen

Esmeralda

Esmeralda

GMR: Fusie is ter sprake geweest. Nav vragenlijst aan 1
ouderlid en 1 personeelslid. Wat is wenselijk wat is haalbaar?
ICT-plan is duur. Maar er is geen financieel risico. Belangrijk is
dat de stichting een financiële buffer behoudt. Om eventuele
klappen op te kunnen vangen. Jaarrekening 2014 is positief
afgesloten.
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Hoofdluisbeleid moet stichtingbreed. Er blijft voor de scholen
wel ruimte voor eigen inbreng. Bijv. hoe vaak, wanneer en
waar.

Sluiting

Sandra zegt dat de brief met de algemene informatie over dit
schooljaar weer fouten bezit. Het idee wordt geopperd om dit
soort correspondentie voortaan eerst langs de MR te laten
gaan om dit soort slordigheidjes te kunnen voorkomen.
Volgende vergadering vragen aan Marcel of hij een idee heeft.
Herman sluit de vergadering af om 21.55 uur

Emailadressen MR OBS de Springplank
Personeelsgeleding
Madelon Homs
Nienke Janssen
Jolanda Hofstra

mhoms@springplankettenleur.nl
njanssen@springplankettenleur.nl
jhofstra@springplankettenleur.nl

Oudergeleding
Esmeralda Breur-Thodé
Herman Bosman
Sandra Vleeming

esmeraldabreur@hotmail.com
herman.bosman@ymail.com
vlegul@outlook.com

Directie
Marcel Peters

mpeters@springplankettenleur.nl
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