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Schooljaar 2017-2018

NOTULEN MR VERGADERING 19 februari 19.30-21.20 uur
Naam
Madelon
Jolanda
Nienke
Marcel
Cynthia
Sandra
Esmeralda

1
2
3

4

Aan/afwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

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

Rol
voorzitter
notulist

secretaris

Verslag
Compliment van de voorzitter. Dat we allemaal aanwezig en
zeer betroken waren bij de gez MR
Jaarkalender

Actie

Jaartal aanpassen
Actie van Sandra aanpassen
vastgesteld
Man Diana ernstig ziek, Nadja neemt de dagen van Diana over.
Sanne gaat de NT2 kinderen begeleiden. Ze gaat ook de
kinderen van de Hofstee doen. Ze staat bij ons op de loonlijst
en wordt betaald door de gemeente.
Kelly ondersteunt de groepen 3 en 4. Kelly blijft tot de zomer.
Kelly is gedetacheerd vanuit PC.
Groep 5 t/m7 wordt ondersteund door Wendy.
Invalproblematiek kunnen we hierdoor ook opvangen.

Marcel

Ton heeft een vaste aanstelling gekregen.
BVL: dit jaar streetwise
Veiligheidspalen erg beschadigd. Marcel gaat kijken of er
garantie op is.

Signalen schoolplein:
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De putten op het schoolplein kunnen open, dit is wel
gevaarlijk.
Verboden honden bordjes komen bij het hek.
Poep rondom de school.
Ouders roken buiten het hek vlakbij school.
In de nieuwsbrief een wist je datje plaatsen.
Veiligheidspalen al erg beschadigd.

Continu rooster:
Marcel is bij scholen gaan informeren. Een school die het niet
heeft gedaan en ook een school die het wel heeft gedaan.
Geïnformeerd bij de gemeente of we dit als enige school
mogen doen en dit kan.
Marcel heeft ook gesprekken gehad met Kober.
Esmeralda heeft gepeild op het schoolplein hoe ouders
hierover denken. Veel enthousiaste ouders.
Sinds het overblijven in de klassen is gaan de kinderen graag
overblijven.
De volgende teamvergadering staat het op de agenda.

5

Privacybeleid

6

activiteitenplan

7

Nieuws uit de GMR

8

zorgplan

9

Kanvas/zien

10

rondvraag

Marcel krijgt volgend jaar een baan erbij. Drie dagen de
Springplank en twee dagen voor Edux. Marcel begeleidt nu een
aantal zwakke scholen in Zundert.
Binnenkort hebben Marcel en Nienke een overleg met
management over het privacybeleid. Dit gaan we goed
communiceren naar ouders.
Definitief gemaakt. Sandra mailt het door naar Henk voor
feedback.
Pilot Office 365 bij de kinderen op de Leest verloopt heel goed.
De evaluatie komt nog.
Vergaderplan met lijstje van data. Marcel mailt het alsnog door
naar ons.
Kanvas/zien: Hier moet nog een keus in gemaakt worden.
(van het activiteitenplan af)
We sturen een bedankje naar de MR van de Toverlaars voor
het organiseren van de gez Mr. Als tip voor volgende
bijeenkomsten is het misschien handig om bij eventuele
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workshops vooraf te inventariseren bij de MRen waar behoefte
aan is.
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
Cynthia van Leeuwen
Sandra
Vleeming
mrspringplank@outlook.com
Directie
Marcel Peters

m.peters@stichtingleersaam.nl
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