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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank                   Schooljaar 2017-2018 
 

NOTULEN MR VERGADERING    19 maart 19.30-21.45 uur 
 

Naam Aan/afwezig Rol 

Madelon aanwezig voorzitter 

Jolanda aanwezig  
Nienke aanwezig notulist 

Marcel aanwezig  

Cynthia aanwezig  

Sandra afwezig secretaris 

Esmeralda afwezig secretaris 

   

   

 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening   

2 Vaststellen 
definitieve agenda 

  

3 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

  

4 Mededelingen 
van/aan directie 

SOP: Komt vanuit het samenwerkingsverband. Daar staat in 
wat de school aan kan aan ondersteuning. De SOP moet in 4 
weken tijd gemaakt zijn door Angelique en Marcel en gelezen 
door het team en goedkeuring van de MR. 

 

BVL alles gepland! 

 

Schoolplein: geen bijzonderheden 

 

TSO:  

Veel klachten van ouders en de overblijfkrachten over het 
overblijven. 

Tip eerst even buiten spelen voor ze gaan eten.  

De namen eerst in de klas opnoemen en dan bij het eten nog 
een keer checken, niet in de gang bij de huishoek. 

Spoed 

iedereen 

lezen (vooral 

de tweede 

bijlage 

analyse en 

beleid)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandra 

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 
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Marcel gaat met Kober de klassen in om te bespreken wat er 
van de overblijf kinderen wordt verwacht. Marcel gaat bij een 
aantal gesprekken met ouders met Kober zitten over het 
gedrag van het kind.  

De ouders horen niks van de TSO, alleen de facturen. Kober 
zou kunnen mailen naar de ouders over hoe het gegaan is.  

Meer vrijwilligers zou beter zijn. 

 

Vleer/gebouw en park: beschadigde palen daar gaan de 
gebouwbeheerders achteraan. 

 

Foto MR volgende keer maken. 

 

Activeitenplan door sturen naar Marcel. Is er al feedback van 
Henk? 

 

Privacy beleid: 

Er is een studieochtend geweest vanuit Isomode over het 
privacybeleid. Vanaf 25 mei gaat dit in Europa in. 

 

Internet groep 8: 

Wachten nog op de evaluatie van Ton. Voordat wij kunnen 
starten op de Springplank. 

 

Formatie: 

Iedereen die hier nu werkt mag blijven volgend jaar. 

Voor werkdrukverlaging krijgen we een budget volgend jaar. 
De onderwijsassistenten worden daarvan betaald. 

Wij geven toestemming om Kelly aan te nemen voor volgend 
schooljaar. 

Blijven 7 groepen volgend schooljaar.  
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Gesprekstafels 6 maart: 

Interessante avond. Er ligt nog geld op de plank in het 
samenwerkingsverband. Er werd informatie uit het werkveld 
gehaald.   

 
6 GMR .jaarplan van de GMR is gemaakt. 

Strategisch beleidsplan voor de stichting is gemaakt door Ton. 
Wat vinden wij belangrijk. Dit wordt besproken in de GMR. 
Patricia Wachtmans is voorzitter geworden van de GMR. Er 
moest weer een nieuwe ouder komen vanuit de Toverlaars. Dit 
moet echt formeel gebeuren. Mag een voorzitter stemmen?  
Formatie is besproken. 
Office 365 komt de volgende keer op de agenda. 

 

 

7 Notulen Toverlaars 
Leest 

Nog niet ontvangen.  

    

9 rondvraag -  

 
Emailadressen MR OBS de Springplank 
 
Personeelsgeleding 
Madelon   Homs m.homs@stichtingleersaam.nl  
Nienke Janssen   n.janssen@stichtingleersaam.nl  
Jolanda   Hofstra j.hofstra@stichtingleersaam.nl 
 
Oudergeleding 
Esmeralda  Breur-Thodé esmeraldabreur@hotmail.com 
Herman Bosman   herman.bosman@ymail.com  Hier moet Cynthia komen 
Sandra   Vleeming vlegul@outlook.com  
 
Directie 
Marcel Peters   m.peters@stichtingleersaam.nl 
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