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NOTULEN MR VERGADERING 18 april 2016, 19.30-21.00 uur
Aanwezig: Herman, Esmeralda, Madelon, Jolanda, Sandra, Nienke, Marcel
Afwezig:
Voorzitter: Madelon
Notulant: Nienke

1
2
3
4

Agendapunt
Opening

Verslag
Madelon opent de vergadering

Vaststellen
definitieve agenda
Vaststellen notulen
vorige vergadering
Mededelingen
van/aan directie

Agenda is vastgesteld.

Actie

Notulen vastgesteld.
Stand van zaken BVL reglement.
Eind mei komt de auditor langs, kijken of we het label kunnen
behouden.
Kober contract.
Vraag of de ruimtes konden wisselen, voor rust tijdens de
overblijf. Dit kan niet omdat er dan te weinig plaats zou zijn
voor de kinderen van de Hofstee.
Inspectiebezoek
19 februari is de inspectie geweest voor een pilot onderzoek.
Daarna zijn ze nog een keer geweest zodat het een officieel
inspectie rapport is, super goed rapport. Misschien een idee
om vanuit de ouders op de Springplankdag de leerkrachten in
het zonnetje te zetten voor het geweldige inspectie rapport.
De bode hierbij halen.
Marcel gaat samen met Ton op het verslag van de inspectie
reageren. Marcel maakt een afspraak met Esmeralda en
Sandra voor wat er in een het krantenartikel kan komen.
Na het inspectie bezoek heeft Marcel veel telefoontjes gehad.
Universiteit van Maastricht heeft ons benaderd over een
gedifferentieerd werken.
Inspectie had een paar puntjes voor het schoolplan en de
schoolgids. Marcel heeft dit inmiddels aangepast.
Evaluatie open dag
Het was leuk. Veel ouders deden de quiz.
Ton vond dat de vraag met een probleem met de juf de MR
daarbij wel zou kunnen helpen.
Wij vinden dat je een ouder kan helpen met de juiste stappen
(bespreken met juf/directie) en daar kan je dan op terug
komen of het gelukt is.
Opkomst viel wat tegen. Iedereen die er was, was enthousiast.
Een paar nieuwe kinderen. Iedereen heeft vol trots de school
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laten zien. Alle kinderen kennen elkaar, saamhorigheid. Het
Springplanklied, vol trots!
De quiz is voor herhaling vatbaar.
Jaarkalender
Formatie groepsindeling verplaatsen naar mei.
Activiteitenkalender naar het laatst verplaatsen.

Herman

Nieuws van de OR.
Nog op zoek naar een voorzitter.
Gemopper over de OR. Via de mail gaat het niet zo goed. Er
wordt hulp gevraagd maar niet teruggemaild en bevestigd.
De lijst voor hulpouders die in het begin van het jaar is
ingevuld, zou meteen teruggekoppeld moeten worden. Zodat
ouders weten waar ze op ingedeeld zijn en meteen bedanken
voor het opgeven.
Voor elke activiteit is er een OR coördinator en zijn dan voor
die activiteit verantwoordelijk. Voorzitter is Carola.
Signalen schoolplein
Gemopper over de OR.
Traptreden in kleur, voor kinderen die geen diepte zien.
Volgende vergadering binnen de Vleer wordt dit besproken.
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Notulen+agenda
Gmr vergaderingen

6

Jaarverslag

9.

Rondvraag

Sluiting

Marcel

Stand van zaken samenwerking
Vleer (Gebouw,park,voordeur)
Jaarrekening concept, bestuursverslag en formatie is bijna
klaar.
Klimaatbeheersing: er is een heftige discussie. De energie is op
bij de Pijler en het Voortouw. Onderhoud ligt bij de scholen, is
het een verborgen gebrek? Voor 1 mei is er een oplossing
bekend.
PR we staan er goed voor, Pannenkoekendag, facebook pagina.
Fusie wordt nu samenwerking. Samenwerking met Hans
Beerman die het onderzoek deed is gestopt.
We gaan niet meer binnen een bepaalde tijd samenwerken,
het heeft geen haast.
Privacy beleid: Leerkrachten geen contacten op facebook met
ouders. Dit deel was een heftige discussie. Als Springplank
zouden we dit wel apart kunnen noemen in het privacy beleid.
Facebook pagina van de Springplank is als bedrijf opgezet, dus
je kunt niet de vrienden bekijken.
Al besproken
Herman excuseert zich voor het te laat komen.
Nienke: Nieuwe tablets komen met nieuwe toetsenborden met
hoezen. Bij de kleuters komen tablets ipv computers,
standaard twee in de klas.
Voordeur meestal niet op slot.
Tip van Marij: zwerfboekenkast.
Herman: quiz was leuk op de open dag!
Volgende vergadering, volgt een datumprikker.
Madelon sluit de vergadering af om 21.14 uur
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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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