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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank                   Schooljaar 2017-2018 
 

NOTULEN MR VERGADERING    1 oktober 19.30-21.45 uur 
 

Naam Aan/afwezig Rol 

Madelon aanwezig voorzitter 

Cynthia aanwezig  

Nienke aanwezig notulist 

Marcel aanwezig  

Femke aanwezig  

Sandra aanwezig secretaris 
Esmeralda aanwezig  

Yvonne  aanwezig  

   

 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening Laatste vergadering voor Esmeralda, na 5 jaar stopt ze. 

Yvonne: Zij heeft een overheid achtergrond en heeft ook bij een 

gemeente op de afdeling onderwijs gewerkt. 

 

2 Vaststellen 
definitieve agenda 

vastgesteld  

3 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

vastgesteld  

4 Mededelingen 
van/aan directie 

Informatieavond'18/’19: 

Veel goede reacties van ouders en leerkrachten. Het was 
rustiger in de gang. Het klaslokaal mag wel iets gezelliger. 
Ouderraad was ook aanwezig. 

 

Evaluatie nieuwe leerkrachten: 

Iedereen is goed gestart. Fijn dat er een vakleerkracht gym is. 

 

Leerlingaantal 1 oktober: 

157  leerlingen 2018 

147 leerlingen 2017 

 

Ruimte van Kober: 

 

 
 

 

 

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 

mailto:info@springplankettenleur.nl
http://www.springplankettenleur.nl/
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Er zijn te weinig lokalen in de Vleer en werkruimte voor 
onderwijsassistenten. 

Afgelopen vrijdag zijn alle directeuren en politiek bij elkaar 
gekomen over het lokalen probleem in Etten-Leur. Er gaat 
waarschijnlijk geld vrijgemaakt wordt voor de Vleer. Er is nu 
een voorstel voor de ruimte van Kober. Boven teamlokaal en 
extra ruimte voor wijk en twee kantoortjes (geen bestemming 
onderwijs maar gezamenlijke ruimte). Beneden bij de keuken 
komen er wandjes voor extra ruimte. 

 

Traject excellente school: 

We moeten ons daar weer voor aanmelden. In 2019 loopt het 
af. Rond december/januari gaat de inspectie komen als we een 
beoordeling goed hebben kunnen we ons aanmelden voor het 
traject excellente school. 

 

Signalen schoolplein: feestdag Hofstee 

Er kwamen allemaal Springkussens op het plein. Het was erg 
groots. Bij de Springplank hebben we ook feestdagen. We 
waren zelf ook verrast dat het zo groots was.  

 

Vleer, gebouw, park: 

 - 

5 Herverdelen taken Schuiven we door naar de volgende vergadering  
6 Activiteitenplan 

2018/2019 
  

7 Vacature MR+ 
planning 
verkiezingen 

2  nieuwe ouders voor MR, we willen geen verkiezingen doen 

beide enthousiaste ouders toelaten in de MR 

Sandra stelt voor om alleen de GMR te doen  

Als er nog meer ouders komen dan kijken we wat we gaan 

doen. 

 

 

8 scholingsbehoefte Sandra gaat een cursus MR aanvragen Sandra 
9 Nieuws GMR Extra geld voor de werkdrukverlaging dit budget wordt nog 

verdubbeld. 
Activiteitenplan is doorgelezen 

 

10 BVL Plan is weer ingediend. De subsidie is weer aangevraagd.  
Wendy en Marcel gaan verder met BVL 

 

 
11 rondvraag 5 november volgende MR vergadering en op de foto voor de 

website 
17 april is de gez MR 
Fotograaf op een dag met gym was niet praktisch. 
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Emailadressen MR OBS de Springplank 
Personeelsgeleding 
Madelon   Homs m.homs@stichtingleersaam.nl  
Nienke Janssen   n.janssen@stichtingleersaam.nl  
Femke Pellis    f.pellis@stichtingleersaam.nl   

 
Oudergeleding 

Sandra Vleeming   vlegul@outlook.com  

 
Directie 
Marcel Peters   m.peters@stichtingleersaam.nl 
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