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Medezeggenschapsraad 

Excellente basisschool De Springplank (Stichting Leersaam) 

Openbare school voor basisonderwijs 

 

Voorwoord 

Dit is het jaarverslag van het kalenderjaar 2021 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 2021 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 2021 

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. Elke 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 2021 als volgt: 

Personeelsgeleding: Oudergeleding: 

Diana van der Beek Cynthia van Leeuwen (voorzitter) 

Femke Pellis (GMR-lid) Ellen Beverdam  
Nienke Janssen (notulist) Anniek de Boer (Secretaris) 

Patrick Ottens neemt als ouder van De Springplank deel aan de GMR maar heeft geen zitting meer in de 

MR. De gezamenlijke GMR van alle 3 de scholen is in schooljaar 2020-2021 niet doorgegaan i.v.m. 

COVID-19.  

Overzicht van de besproken punten: Het afgelopen kalenderjaar zijn er een aantal 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. Directeur Yvonne 

Maas was tijdens een deel van alle vergaderingen aanwezig om een en ander toe te lichten. 

Datum Onderwerpen 
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Datum Onderwerpen 

08-02-2021 - Maatregelen RIVM heropening scholen 
- Lesaanbod na sluiting 
- Evaluatie online onderwijs 
- Leerlingaantallen 
- Aantal groepen schooljaar 2021/2022 
- Onrust park 
- Gespreide schooltijden 
- Klaarovers 
- Risico inventarisatie lijst 
- BVL verlichtingsactie 
- Notulen GMR 
- Contact OR 

08-04-2021 - Rommelige fietsenstalling 
- Grasstuk bij de kleuters 
- Groep 1C 
- Geen Sportdag groep 1 
- Formatie groepen 2021/2022 
- Coronaprotocol en wijzigingen 
- Protocol AVG 
- NPO gelden 
- Klimaatbeheersing gebouw 
- Aanmelding nieuwe kleuters/extra kleuterklas 
- BVL Praktijkexamen geannuleerd 
- BVL overleg met gemeente 
- Contact met kinderraad 
- Activiteitenplan MR 2021/2022 
- Nieuwe oudergeleding GMR 
- Nieuwe MR leden 
- Notulen GMR 

17-06-2021 - Bijwonen kinderraad in nieuw schooljaar 
- Planning vrije dagen/studiedagen 
- Lokaal preventie akkoord 
- Invulling vacature groep 4 
- Formatie nieuwe schooljaar 
- Schooltijden 
- NPO gelden 
- Communicatie ouders extra ondersteuning in de klas 
- Ouderbijdrage 
- Corona protocol 
- Invulling vacature GMR 
- Notulen GMR 
- Vacature MR 
- Jaarverslag 2020 
- BVL oversteek / grasveld 

08-11-2021 - Problemen in het park rondom school 
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Datum Onderwerpen 

- Kinderraad ligt stil 
- Vacature onderwijsassistent onderbouw 
- Mogelijkheid leerlingrapport 
- Corona update 
- Inzet NPO gelden 
- BVL opvallen in het verkeer 
- Schooltijdenverschil tussen de twee scholen 
- MR rollen 
- Activiteitenplan MR 
- MR reglement + houdshoudelijk reglement 
- Notulen GMR 

 

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: mr.despringplank@stichtingleersaam.nl 


