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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank                   Schooljaar 2017-2018 
 

NOTULEN MR VERGADERING      20 november  19.30-21.45 uur 
 

Naam Aan/afwezig Rol 

Madelon aanwezig voorzitter 

Jolanda aanwezig  
Nienke aanwezig notulist 

Marcel aanwezig  

Cynthia aanwezig  

Sandra aanwezig  

Esmeralda aanwezig secretaris 

   

   

 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening   

2 Vaststellen 
definitieve agenda 

Zorgplan Marcel  

3 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

vastgesteld  

4 Mededelingen 
van/aan directie 

• -BVL 

Streetwise in april. Advies vanuit de MR een week 
opvallende kleding aantrekken. 

• Begroting De Springplank 

We hebben een nieuw administratie kantoor. Begroting 
heeft vertraging. De stichting is in leerling aantal gegroeid.   

• Nieuws van de OR 

Samantha is ermee gestopt. Sander is de nieuwe 
voorzitter. Evelien is penningmeester. Een lid minder, er 
kan nog iemand bij. 

• Signalen schoolplein 

Het schoolplein ligt vol zand. De zandbak moet weer 
afgedekt worden.  

Er wordt gerookt bij de hoofdingang onder het afdak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel 
 

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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• De Vleer (gebouw, park) 

Er staat een gesprek gepland over de leerlingaantallen wat 
we kunnen verwachten. 

Ans stopt in december, haar afscheid volgt nog in januari. 

We hebben Kelly als extra ondersteuning. 

Inval problemen gelukkig niet op de Springplank. De 
onderwijsassistenten hebben ook lesbevoegdheid. Als er geen 
inval kunnen vinden kunnen we een beroep op hun doen. De 
stichting is bezig met een eigen vervangingspool met een nul 
uren contract. 

Continurooster: Marcel en Kim gaan twee scholen bezoeken in 
december. 

 Notulen Toverlaars 
en de Leest 

- Esmeralda 

5 Herverdeling taken 
MR 

Voorzitter: Madelon (plaatsvervangend voorzitter Esmeralda) 
Secretaris: Sandra 
Notulist: Nienke 

 

 

6 Nieuws GMR Zakboekjes zijn uitgedeeld aan de MR leden. 
Er zijn 8 beheerstichtingen die de gebouwen beheren, dit 
willen we terugdringen naar 1.  Iedere school houdt wel zijn 
eigen begroting. Ton is hier mee bezig. 
Office ook voor de leerlingen dit wordt eerst uitgeprobeerd op 
de Leest in een groep 8. Daar wordt een plan voor gemaakt en 
ook een workshop voor ouders.  

 

7 Activiteiten 
plan/management 
statuut 

Door de GMR bekeken. Alle MR-en bekijken het. De gez. MR is 
31 januari op de Toverlaars. 
 

 

8 zorgplan Het zorgplan is ingestuurd bij de inspectie. Marcel mailt het 
naar de MR. 

 

9 Kanvas/zien Komt woensdag in het team ter sprake  

9 rondvraag Vraag van Sandra over een app met informatie van school, 
ouderportaal. 
Brieven gaan ook op papier mee, aandachtspunt 1 brief per 
gezin. 

 

 
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 
Cynthia van Leeuwen  cynthiavanleeuwen@outlook.com 
Sandra Vleeming   vlegul@outlook.com  
 
Directie 
Marcel Peters   m.peters@stichtingleersaam.nl 
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