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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank                   
 Schooljaar 2019-2020 
 

NOTULEN MR VERGADERING    10 oktober  19.30-21.45 uur 
 
 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening   

2 Vaststellen 
definitieve agenda 

  

3 Vaststellen 
notulen vorige 
vergadering 

Volgende keer rond mailen secretaris 

4 Signalen 
schoolplein 

- 

 

 

5 Mededeling 
van/aan directie 

-voortgang continu rooster: Vorige week woensdag zijn 
leerkrachten van de Hofstee en de Springplank gaan kijken op 
een school met een continurooster. Het heeft die school rust 
gegeven. Ze hebben er anderhalf jaar voor genomen en ouders 
de tijd gegeven om werktijden te kunnen veranderen. 
We gaan kijken of het Vleer breed ingezet kan worden. De 
tweede stap is het team mee te nemen in de keuze 
mogelijkheden. Ouders gaan hier ook betrokken bij worden. 
-mogelijke staking, 6 november. Er was wat onrust/vragen 
vanuit het team. De PMR heeft een mail gestuurd naar het 
team om de vragen die er zijn te verzamelen en voor te leggen 
bij directie en algemeen directeur.  
-vanaf januari valt het openbaar onderwijs onder dezelfde 
wetgeving als het bijzonder onderwijs. De regeling voor 57 
plus om eerder te kunnen stoppen gaat stoppen, daar is een 
bijeenkomst over geweest. Nu is er de mogelijkheid om nog 
eerder te stoppen straks niet meer.   
Een invaller die 3 keer heeft ingevallen moet een contract 
krijgen. 
-Binnen de stichting komt er een inspectie bezoek. Wel op 
stichting niveau en de Leest maar niet op de Springplank. 
-Lucien is zijinstromer. We krijgen subsidie hiervoor. Lucien 
studeert op de PABO en staat in groep 7 voor twee dagen en 
nog een dag in de week in andere groepen.  Hij is twee jaar 
aan onze stichting verbonden. 
-we krijgen 3 onderwijsassistentes. In groep 1/ 2,  3 en 4.  
-vanaf november een administratief stagiaire.  
-En vanaf januari een ICT stagiaire. 

 

7 BVL De werkgroep verkeer gaat binnenkort de schoolomgeving 
bekijken.  
Spiegel bij het fietspad. 

 

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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Het fietspad is behoorlijk druk dit jaar. Het fietspad is ook erg 
smal.  
Fiets parkeren in de gaten houden. 

8 Organisatie GMR   

9 Activiteiten plan 3.2 de specifieke doelen. Geen cursus dit jaar. De secretaris 
gaat kijken of alle bespreekpunten bij de vergaderingen 
kloppen met de map.  
 

 
 

10 Organisatie 
Gezamelijke MR 

-De GMR gaat bij de MR vragen of we dit willen. Als we dit 
gaan organiseren dan wordt het een informerend of borrel.  
Ieder jaar zou voor ons niet hoeven. Voorstel begin oktober 
volgend jaar. Kort iedere school (half uurtje) eigen MR en 
daarna presentaties van de verschillende scholen. En dan 
informeel samen. Ieder jaar een andere school als gastschool. 
-Bij de Leest zijn er veel zwanger. Acht tegelijk! Een financiële 
tegenvaller.  
-GMR gaat een extra scholing doen. Over de begroting kunnen 
lezen en kritische vragen erover kunnen stellen. 

 

11 Notulen GMR GMR en raad van toezicht hebben bij elkaar gezeten. De visie 
van de GMR is bekeken. De GMR vergadering moet komt 
binnenkort.  

 

12 activiteitenplan Iedereen denkt na over een doel. De secretaris past het aan en 
stuurt het naar iedereen door. 
Brainstorm: Ouderbetrokkenheid, samenwerking nieuwe 
directeur, coöperatieve samenwerking. 

 

13 Gebruik Parro We hebben in de teamvergadering afgesproken dat we na de 
vakantie gesprekken met ouders en ouders onderling. Verdere 
afspraken komen nog. 

 

    

14 rondvraag -In het nieuws kwam naar voren dat de  slo 
leerlijnen/einddoelen van het ministerie al 13 jaar oud zijn. De 
leerlijnen worden wel doorontwikkeld en de Springplank sluit 
daarbij aan. 

 

 
 

 


