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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank

Schooljaar 2019-2020

NOTULEN MR VERGADERING 9 december 9.30-21.05 uur
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Agendapunt
Opening
Vaststellen
definitieve agenda
Vaststellen notulen
vorige vergadering
Signalen
schoolplein

Mededelingen
van/aan directie

Verslag

Actie

vastgesteld
vastgesteld
Sinterklaas was heel erg leuk, met de brandweer en beide
scholen. Wel wat pieten discussie gehad van een ouder. Er zijn
wat roetveeg pieten bij gekomen. Volgend jaar kijken we
opnieuw.
-begroting:
Op Leersaam niveau is het net af. Die van de scholen is nog niet
af. 19 december gaan de directeuren dit bespreken. In januari
gaat Yvonne de begroting met de MR bespreken.
-57+ regeling is aangeboden. Op de Springplank maakt
niemand hier gebruik van.
-meerjarenprognose leerlingaantal stabiel.
-voortgang continurooster:
Nienke heeft een tijdschrift met een artikel over het
continurooster.
De werkgroep heeft verschillende rooster modellen bekeken.
Er komt een bespreking met de leerkrachten. De werkgroep
gaat “andere tijden” heten, niet meer het continurooster. Het
is een fijne werkgroep samen met de Hofstee, met
leerkrachten en ouders. Er is een tijdspad gemaakt. Voorstel is
nu volgend schooljaar na carnaval.
-beoordeling inspectie: bestuur voldoende beoordeeld.
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BVL
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Gebruik Parro

-terugkoppeling studiedag leerkrachten: over kindgesprekken
en EDI, instructie geven. Dit zijn beide twee doelen die we dit
jaar wilden aanpakken.
Verlichtingsactie: alle groepen hebben hier aandacht aan
besteed, en spaakreflecties gekregen. Groep 8 heeft op de weg
“zet je licht aan” gespoten.
-Niet alle ouders weten dat er via de app Parro met de
leerkracht contact gelegd kan worden.
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Organisatie
gezamenlijke MR

-De privacy is ook nog niet bij heel veel kinderen ingevuld.
-weinig reactie van ouders terug aan de leerkrachten
De andere MR –en van de andere scholen willen graag een
gezamenlijke MR.
Voorstel: in het begin van het nieuwe jaar. Iedere school zelf
eventueel vergaderen daarna een Pitch door de directies en
dan samen een borrel. Femke prikt een datum met Yvonne.
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Notulen GMR

-GMR heeft een extra scholing gehad over de begroting en de
oude begroting bekeken. Toverlaars heeft minder leerlingen.
-Er moet een nieuw beheerbeleid geschreven worden waarin
staat wat precies door wie gefinancierd
-Er zijn voor het eerst binnen de stichting problemen geweest
om een invaller te vinden.
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rondvraag

Nienke gaat een dag extra dag werken als Leoni met verlof
gaat. En woensdag en vrijdag gaat Wilma vervangen.
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