Postadres:
Postbus 123
4800 AC Etten-Leur
Bezoekadres:
Kraanvogel 22
4872 SB Etten-Leur

Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank

Telefoonnummer:
076-5040422
E-mailadres:
info@springplankettenleur.nl
Site:
www.springplankettenleur.nl
Schooljaar 2015-2016

NOTULEN MR VERGADERING 18 januari 2016, 19.30-21.55 uur
Aanwezig: Herman, Esmeralda, Madelon, Jolanda, Marcel
Afwezig: Sandra
Voorzitter: Madelon
Notulant: Nienke
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Agendapunt
Opening

Verslag
Madelon opent de vergadering

Vaststellen
definitieve agenda
Vaststellen notulen
vorige vergadering

Agenda is vastgesteld.

Mededelingen
van/aan directie

Actie

Er is geen Voorzitter gevonden OR, ouders gaan vragen die
alvast mee gaan draaien.
Punt 10 De visie van de stichting is ook vernieuwd, en is goed.
Als Mr kunnen we wel nadenken wat we daar mee kunnen.
Stand van zaken BVL reglement.
De veilige schoolroute met paaltjes en schoolzone. De
gemeente vraagt ons mee te denken wat er moet gebeuren
met het rode fietspad. Ons voorstel voor het rode stukje
fietspad (verlengde wintertaling) is of een nietje of het
fietspad weghalen.
Tso contract.
Marcel ziet geen noodzaak om het contract te veranderen. Er
zijn korte lijntjes met Kober. Bij de Mr staat het op de agenda.
In het contract staat dat de kinderen mogen doen wat ze
willen maar dat kan alleen als het personeel het toe laat. Dit
zou aangepast moeten worden in het contract.
Nieuws van de OR.
We betrekken de OR bij activiteiten om de werkdruk van
leerkrachten te verlichten. De carnaval wordt daarom nu voor
het eerst door de or georganiseerd.
Stand van zaken samenwerking met SKPOEL en Zundert.
Woensdag 3 febr. gmr en raad van toezicht een voorlichting
over het onderzoeksverslag over de samenwerking met Skpoel
en Zundert. Ton blijft tot januari. De directieszijn normaal niet
aanwezig bij de gmr maar deze keer wel.
Signalen schoolplein
Het hek staat op slot bij het plein.
Veel rotzooi/afval voor bij de parkeerplaats.
Hond gesignaleerd.
Vleer (Gebouw,park,voordeur)
Voordeur keurig netjes en bestickerd.
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Voordeur is op slot, wijkgebouw heeft hier last van bij
activiteiten. De telefoon kan weer op afstand open gemaakt
worden. Morgen is daar een vergadering over. Video beelden
zijn er van wie er binnen komen.
22 febr komt de inspectie op bezoek. We hebben onszelf
opgegeven om de inspectie langs te laten komen. De inspectie
heeft een nieuwe manier van inspectiebezoeken en heeft
schoolbesturen gevraagd hier aan deel te nemen.
Een aantal ouders worden gevraagd om in gesprek te gaan
met de inspectie.
Mr leest wil het budget in eigen beheer. Op de gmr komt dit
ter sprake. Hoeveel geld is er eigenlijk? Wat wordt er gedaan
met het geld dat over is?
We kunnen gezamenlijke scholing hier in meenemen.
Cadeautje voor als iemand vertrekt/afscheid een bepaald
bedrag kan van het budget.
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Notulen+agenda
Gmr vergaderingen
Visies Mr openbaar
onderwijs

Kober contract
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Jaarverslag 2015
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Jaarkalender
opstellen MR

wvttk

Open dag
Powerpoint/quiz
MR

9.

Rondvraag
Sluiting

Schoenen met rollers kunnen gevaarlijke situaties opleveren
Jeugdjournaal raadt het dragen op school af. Marcel vraagt het
na of er kinderen gebruik van maken.
De visie van openbaar onderwijs laten we even rusten. De
punten kunnen we wel meenemen naar onze visie van de mr.
Een visie en plan schrijven zodat het voor iedereen houvast
geeft. Ook als er iemand nieuw komt hebben we een plan
klaar. Waar staan we voor?
Huishoudelijk reglement van de mr Springplank staat in
dropbox. Herman stuurt een voorbeeld door. Iedereen gaat
hiernaar kijken en in maart komen we erop terug.
De prijs was hoog en zo is het bekijken van het contract gaan
rollen. Het gaat over gemiddeld 30 kinderen. Veel geluid in de
hal, geen rust moment. Er zijn kinderen die niet kunnen eten
door de drukte. Voorstel ruimte wisselen, Springplank
misschien bij de keuken in een afgesloten ruimte?
Iedereen lezen (dropbox) , op of aanmerkingen mailen naar
Esmeralda.
Onze speerpunten doelen erbij zetten.
Het verslag komt op de site van de springplank.
Staat in dropbox. Dit formulier zouden we jaarlijks kunnen
gebruiken. Vaste prik op de agenda van maken. Volgende keer
op de agenda met Marcel erbij. Jaarkalender aanpassen naar
kalenderjaar net als gmr en jaarverslag.
Iedereen verzint 3 vragen. Voorbeeld van Herman: Waar staat
mr voor?

23 maart nieuwe datum via datumprikker.
Madelon sluit de vergadering af om 21.10 uur

iedereen

Nienke mailen
naar Marcel
iedereen

Herman
iedereen

esmeralda

Emailadressen MR OBS de Springplank
Personeelsgeleding
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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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