
Medezeggenschapsraad 

OBS de Springplank 
Etten-Leur 



Taken van de MR 

• Informatie uitwisselen met de directie 

• Adviseren over beleid en organisatie van de 
school 

• Instemmen (of niet!) met bepaalde besluiten 



Leden medezeggenschapsraad 

Leerkrachten: 

Jolanda Hofstra (groep 1/2a) 

Marij van Delft (groep 4) 

Bibiche Verberk (groep 5/6) 

 

Ouders: 

Sandra Vleeming 
Moeder van Raoul (groep 3) en Dewi (groep 1/2b) 

Esmeralda Breur 
Moeder van Sem (groep 1/2a) 

Herman Bosman 
Vader van Emma (groep 6) en Fiona (groep 1/2b) 

http://www.springplankettenleur.nl/oude_site/leerkrachtenfotos/Jolanda Hofstra.JPG
http://www.springplankettenleur.nl/oude_site/leerkrachtenfotos/Marij van Delft.JPG
http://www.springplankettenleur.nl/oude_site/leerkrachtenfotos/Bibiche Verberk.JPG


Onderwerpen die aan bod komen 

Bekijken en bespreken van o.a.: 
• De schoolgids 
• Het jaarplan 
• Het personeelsbeleid 
• Bovenschoolsbeleid 
• Hygiëne en veiligheid in en om het schoolgebouw 
• De financiën 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=jlF66yyPVjGPBM&tbnid=qcEPDImhuA2WYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/cliparts/vergaderen/&ei=gLQNVJDNMMiIOIHwgOAC&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNGkLIpkKY8ar1Ur2lHQOxuN2O_PRg&ust=1410270601458705


Schooljaar 2013-2014 

De MR heeft afgelopen schooljaar meegewerkt 
aan / geadviseerd over onder andere: 

• Vakantierooster 2014-2015 

• Jaarplan 2014-2015 

• Schoolgids 

• Overblijfgeld 

• Veiligheid fietspad Lage Neer 

• Reglement MR 



Informatie uitwisseling 

• De MR werkt samen met de Ouderraad 

• De MR werkt samen met de MR-en van de 
andere scholen van Stichting Leersaam (de 
Leest en de Toverlaars) 



Agenda schooljaar 2014-2015 

• Financieel jaarverslag  
• Schooljaarplan 
• Passend onderwijs 
• Jaarplanning en –verslag MR 
• Schoolplan 2015-2019 
• Schoolgids met daarin alle genoemde zaken o.a. diverse protocollen 

betreffende meerbegaafdheidsprotocol, pestprotocol, rugzakprotocol  

• Activiteitenkalender 

 



      Contact met de MR 

• U kunt ons altijd benaderen met vragen over 
schoolbeleid/-organisatie: 
– Jolanda: jhofstra@springplankettenleur.nl 

– Marij:   mvandelft@springplankettenleur.nl 

– Bibiche:  bverberk@springplankettenleur.nl  

– Sandra :  vlegul@ziggo.nl 

– Esmeralda:  esmeraldabreur@hotmail.com 

– Herman:  herman.bosman@ymail.com  

• De notulen kunt u terugvinden op de website 
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Zonder u geen (goede) 
medezeggenschap! 

• Wij weten en zien niet alles, heeft u op-
/aanmerkingen over het beleid en/of de 
organisatie van de school, laat het weten! 

• Als wij signalen/geluiden herhaaldelijk terug 
horen dan kunnen wij dit aan de orde stellen 
bij de directie. 

• Mocht u interesse hebben schuif dan een keer 
aan tijdens een MR-vergadering. 



Vragen? 

Wanneer u nu al vragen of opmerkingen hebt 
dan horen wij die graag! 




