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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank          Schooljaar 2015-2016 
 

NOTULEN MR VERGADERING 30 november 2015, 19.30-21.14 uur 
Aanwezig: Jolanda, Madelon, Marcel, Esmeralda, Herman 
Afwezig: Sandra 
Notulant: Nienke 
 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening   

2 Vaststellen 
definitieve agenda 

Agenda is vastgesteld.  

3 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

Bibiche en Marij  komen niet naar de MR vergadering. Esmeralda 
komt een keer bij Bibiche langs om een cadeautje aan te bieden. 
MR cursus via AOB zat vol. Alleen de betaalde cursus kan nog via de 
MR. 
Met de gezamenlijke mr overleggen voor een cursus mr. Hebben we 
op dit moment nodig? En hebben we er tijd voor? 
Marcel heeft het Kober contract net naar ons gemaild. De vorige 
mail was een oude. De vraag van Marcel is nu om daar naar te gaan 
kijken. 
Jaarkalender is nog niet klaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen 
Herman 

4 Mededelingen 
van/vragen vanuit 
directie 

BVL de veilige schoolomgeving borden en poortjes is nu akkoord en 
gaan geplaatst worden.  
Nieuws uit de or. Er is nog geen voorzitter gevonden. Carola is dit 
jaar de voorzitter, haar taken als penningmeester zijn overgedragen. 
Sint loopt, draaiboek van kerst is opgestart. 
 
Signalen schoolplein. Internetfilter is opgepakt. Er is nu een andere 
situatie met extra computers. Er staat inmiddels een filter. Kinderen 
moeten wel leren op een veilige manier om te gaan met internet.  
Ton heeft het bij de GMR uitgelegd. Zoekopdrachten tussen haakjes  
zetten bij google. Op alle computers staat nu de filter. 
De eerste lessen van nationaal mediapaspoort gaan we in januari 
geven. Lessen vanaf groep 1 t/m 8. Een aantal leerkrachten zijn naar 
de informatie middag geweest.  
 
Het punt van de visie van openbaar onderwijs komt vanuit de gmr. 
Als we binnen de mr ideeën hebben kunnen we dat mee geven aan 
de gmr. Hoe kunnen we de scholen versterken en beter onderscheid  
maken van openbaar onderwijs. Opnieuw naar de visie kijken van 
de Springplank is vanuit Marcel gekomen. Op MT niveau is daar nog 
niks mee gedaan. De andere scholen gaan er nu ook mee verder.  
 
Gebouw park 
10 december wordt de deur bestickerd.  
Telefoonstoring geweest. We gaan over van Ziggo naar KPN. De 
handtelefoon was gevallen daar komt een nieuwe voor. En de 
telefoon wordt doorgeschakeld naar Alice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postadres:  
Postbus 123 

4800 AC  Etten-Leur 
Bezoekadres: 

Kraanvogel 22 
4872 SB  Etten-Leur 

 

Telefoonnummer: 
076-5040422 
E-mailadres: 

info@springplankettenleur.nl 
Site: 

www.springplankettenleur.nl 

mailto:info@springplankettenleur.nl
http://www.springplankettenleur.nl/
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Website en app zien er goed. 

5 Notulen + agenda 
GMR vergadering 

Notulen zijn er niet. De notulen van de laatste vergadering komen 
nog. 
Ton heeft uitleg gegeven over ICT filter en digi coaches en de 
begroting van de stichting. De begroting is positief. 
Data Gmr vergadering nog niet duidelijk. 
Intentie verklaringen om samen te gaan werken van Zundert en 
skpoel.  

 

6 Visies openbare 
scholen 

Brainstorm: Verrijking, tolerantie, groei, wereldburger,open voor 
anderen, en open voor anders zijn. Multicultureel, 
Voor de volgende vergadering kernwoorden toevoegen. Nienke 
maakt een prikbord aan op internet. 
Is de visie van de stichting nog te veranderen? Herman vraagt dit in 
de GMR. 

Iedereen 
 
 
Nienke 

7 Doelen mr -Pr beleid van de school. Waarom kiezen kinderen voor de 
Springplank? 
-TSO beleid 
In de volgende gekwaak komen de doelen. En de vraag of ouders 
ideeën hebben. 
Overleg met Marcel over TSO 

 
 
 
Esmeralda 

8 jaarkalender Nog niet af Herman 

9 Rooster aan af 
treden 

Ondertekenend door Madelon  
Esmeralda zet het op dropbox 

 
Esmeralda 

10 Gezamenlijke mr Vraag scholing op agenda Wie?? 

11 rondvraag geen  

    

    

 Sluiting Herman sluit de vergadering af om 21.14 uur  

 
Emailadressen MR OBS de Springplank 
 
Personeelsgeleding 
Madelon Homs   mhoms@springplankettenleur.nl 
Nienke Janssen   njanssen@springplankettenleur.nl 
Jolanda Hofstra   jhofstra@springplankettenleur.nl 
 
Oudergeleding 
Esmeralda Breur-Thodé  esmeraldabreur@hotmail.com 
Herman Bosman   herman.bosman@ymail.com 
Sandra Vleeming   vlegul@outlook.com 
 
Directie 
Marcel Peters   mpeters@springplankettenleur.nl 
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