Medezeggenschapsraad
Excellente basisschool De Springplank (Stichting Leersaam)
Openbare school voor basisonderwijs

Voorwoord
Dit is het jaarverslag van het kalenderjaar 2019 van de medezeggenschapsraad (MR) van de openbare
basisschool ‘De Springplank’. Dit jaarverslag heeft als doel om als MR verantwoording af te leggen over
de activiteiten in het kalenderjaar 2019 aan drie doelgroepen. Allereerst dient het verslag om de
MR-leden te informeren. Daarnaast heeft het als doel om de achterban – ouders en personeel – te
informeren over de activiteiten van de MR die in betreffende kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Tot
slot heeft het verslag een informerende functie richting Stichting Leersaam Etten-Leur waar de school bij
aangesloten is.
Jaarverslag MR De Springplank 2019
De medezeggenschapsraad van openbare basisschool De Springplank (verder te noemen: De
Springplank) bestaat uit drie personeelsleden en drie ouderleden. Zij komen ongeveer om de 6 weken
samen om te vergaderen. Tevens komt onze MR eenmaal per jaar samen met de MR van OBS de Leest
en de MR van OBS de Toverlaars. Elk MR heeft een afvaardiging in de Gemeenschappelijke
MedezeggenschapsRaad (GMR). Hier worden de gezamenlijke belangen van de scholen van Stichting
Leersaam behartigd.
Samenstelling MR de Springplank
De oudergeleding levert de voorzitter en de secretaris. Tevens nemen er twee leden deel aan de GMR,
één uit de oudergeleding en een uit de personeelsgeleding.
De samenstelling van de MR is aan het eind van kalenderjaar 2019 als volgt:
Personeelsgeleding:
Madelon Homs (vervangend voorzitter)
Femke Pellis (GMR-lid)
Nienke Janssen (notulist)

Oudergeleding:
Cynthia van Leeuwen (voorzitter)
Yvonne Hak
Anniek de Boer (Secretaris)

Overzicht van de besproken punten: Het afgelopen kalenderjaar zijn er 6 geplande vergaderingen
geweest. Cynthia van Leeuwen is voorzitter. Anniek de Boer is secretaris. Zij houdt namens de MR van
De Springplank contact met de secretarissen van de medezeggenschapsraden van OBS de Leest en OBS
de Toverlaars, de OR en met de werkgroep Verkeer&Veiligheid. Sandra Vleeming heeft als ouder van
OBS de Springplank plaatsgenomen in de GMR. Directeur Marcel Peters en Yvonne Maas waren tijdens
een deel van alle vergaderingen aanwezig om een en ander toe te lichten.
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Datum

Onderwerpen

24-01-2019

-

MR Start Cursus
Inspectiebezoek
Nieuwe onderwijsassistente
Verbouwing bovenverdieping
Groener schoolplein
Invalproblematiek

18-03-2019

-

Voortgang groener schoolplein
Invalproblematiek
SKPOEL
Verbouwing bovenverdieping
Uitslag ouder enquête
Leerlingenraad
Voortgang continue rooster
Groepsgrootte groep 1 en 2
Activiteitenplan

20-05-2019

-

Muziek in de klas
Schoolfotograaf
Toegang school
Melden activiteiten school
Formatie
Voortgang verbouwing bovenverdieping/ruimtegebrek
Vertrek Marcel
Gezamenlijke MR
Planning nieuwe schooljaar
Jaarrekening
Leerlingenraad
Voortgang continue rooster
MR beter zichtbaar
Schoolgids
Jaarplan
Kalender
Schoolplan
CITO uitslagen

16-09-2019

-

Schoolplan
BVL
Toegang school/hek
Verbouwing/huisvestingsproblematiek
Voortgang continue rooster
kinderraad
Kanjerles informatie
Werkverdelingsplan
Inzet Parro

-
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Tenslotte
Als MR hebben wij het vaste voornemen om ook het volgende kalenderjaar kritisch en opbouwend te
kijken naar alles wat ons wordt voorgelegd. Denkt u dat er een bepaald onderwerp op de agenda van de
MR dient te komen, dan horen wij dit graag. Aarzel niet om ons aan te spreken of uw opmerkingen en
vragen aan ons te mailen. Ons e-mailadres is: springplankmr@outlook.com.
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