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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank                   Schooljaar 2021-2022 
 

NOTULEN MR VERGADERING    8 november 19.30-21.45 uur 
 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening   

2 Vaststellen 
definitieve agenda 

-rollen MR bespreken 
-volgende keer de agenda eerder versturen 
 

 

3 Signalen 

schoolplein 

Signalen schoolplein: 

-gedonder in het park, vuurwerk, ruzie in het park onder 
kinderen van beide scholen. 

-meer rotzooi in het park, geen prullenbakken meer 

-in de alles-in-1 methode staan veel fouten, dit gaat als 
huiswerk mee naar huis. 

-ouders staan in de modder bij het hek. 

 

 

4 Mededelingen 
van/aan directie 

-kinderraad, de kinderraad ligt op dit moment even stil. Dit 
wordt weer opgestart als Yvonne er weer is. 

-schoolgids heeft iedereen gelezen en opmerkingen kunnen 
geven. 

-jaarplan is doorgestuurd 

-Er is weer een vacature voor onderwijsassistent voor de 
onderbouw. We proberen zo snel mogelijk iemand te vinden. 
Karen gaat stoppen. 

-vraag van een ouderlid voor het leerlingrapport: Is het 
mogelijk om de grafieken mee te geven bij het rapport zodat 
de groei beter is te zien. Cito is bij ons rapport niet het 
belangrijkste. We nemen dit mee naar het team en de IB-er. 

-vervangingsbeleid: De volgorde is wat veranderd en kinderen 
mogen weer opgedeeld worden. 

-Er is een kind in groep 6 met corona. De hele klas hoeft niet 
thuis te blijven. Kinderen die verkouden zijn moeten dan wel 
thuisblijven uit voorzorg. Dit gaat in overleg met de GGD 
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-NPO geld. Iedere leerling heeft een eigen Chormebook.  

-dit jaar gaan we een nieuwe taalmethode proberen aan te 
schaffen. 

5 BVL Week van het opvallen in het verkeer. Alle kinderen krijgen 
een armbandje die licht geeft in het donker. We geven deze 
week extra aandacht aan het opvallen in het verkeer en licht 
op de fiets.  
Het blijft een druk punt bij het uitgaan van de kinderen van de 
Hofstee en de kleuters.  Er komen ook steeds meer bakfietsen. 
Het zou fijn zijn als de schooltijden zo blijven, het schooltijden 
verschil met de Hofstee en Springplank. 

 

6 Plaatsvervangende 

voorzitter 

Voorzitter: Cynthia   vervangend voorzitter: Ellen 
Notulist: Nienke vervangend Notulist: Femke 
Secretaris: Aniek, vervangend secretaris: Cynthia 
Er is toestemming gegeven door iedereen om in het 
activiteitenplan met naam te staan. 
GMR Femke zit in de GMR vervangend lid Nienke 
GMR ouderlid is Patrick Ottens vervangend ouderlid Aniek 

 

7 Scholingsbehoefte 

MR leden 

-op dit moment geen behoefte  

 

8 activiteitenplan -vorig jaar hadden we als doel om contact met de kinderraad 
en de or te verbreden. Dit is afgelopen jaar niet gelukt dat 
gaan we dit jaar weer op pakken. 
- 

 

9 MR reglement MR leden goed doorlezen en opmerkingen mailen. MR leden 
10 GMR -Fusie, er is voor 3 scholen lastig om financieel goed te 

onderhouden en mogelijk uit te breiden. Hierdoor willen we 
graag fuseren. Een fusie is een heel proces en moet eerst 
onderzocht worden. De samenwerking met OBO is niet gelukt.  
Ton heeft aangegeven om aan het eind van dit schooljaar met 
pensioen te gaan.  
Op dit moment zijn we bezig om te onderzoeken of we kunnen 
fuseren met Markant onderwijs Breda, openbaar onderwijs. 
Wat is het plan B als de fusie niet doorgaat? Dan hebben we 
geen algemeen bestuurder. Er vallen steeds directeuren in 
onze stichting uit. In twee jaar tijd 3 directeuren. Het valt op 
binnen de stichting. 
-nog vanuit de GMR van voor de zomervakantie: MQ scan over 
het bewegen van kinderen. Vanuit de gemeente krijgen 
gymdocenten toegang tot software om dit te kunnen meten. 
Wat is het doel?  Als MR hoeven we geen toestemming te 
geven. De GMR wel over het stukje AVG toestemming geven. 
Vanuit de GMR hebben we alleen gekeken naar de privacy niet 
over het doel. Femke gaat dit navragen in de GMR. 
Nieuwe directeur op de Leest. Yvonne. 
Financieel staat de stichting er weer wat beter voor dan vorig 
jaar. Sinds een aantal maanden wordt er maandelijks naar 
gekeken. 
NPO gelden: de NPO gelden worden maandelijks uitgekeerd.  
Het leerlingaantal binnen de stichting groeit. Het Kofschip is 
gesloten en daar zijn leerlingen vandaan gekomen. De 
Springplank is ook gegroeid.  De huisvesting is wel een 
probleem. De Leest is met de bovenbouw van de Hasselbraam 
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naar het Voortouw gegaan. De Springplank kleutergroepen 
lopen ook al aardig vol. Er zijn gesprekken geweest met de 
gemeente over de ruimtes in de Vleer.  
We zijn weer bezig met een eigen BRIN-nummer voor de Leest 
en Springplank. Door een nieuwe wet hebben we het weer 
opnieuw aangevraagd. Aan het eind van dit schooljaar is het 
bekend of het wordt toegezegd. 

9 rondvraag -  

 
 

 


