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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank                   Schooljaar 2016-

2017 
 

NOTULEN MR VERGADERING 8 november 19.30-21.30 uur 
 

 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening   
2 Vaststellen 

definitieve agenda 
  

3 Vaststellen notulen 

vorige vergadering 

Vast gesteld 

Datum en tijd past Sandra nog aan. 

 

Sandra 

4 Mededelingen 

van/aan directie 

* Stand van zaken BVL 

De werkgroep van verkeer heeft een beetje stil gelegen. Nu komt 

de werkgroep weer bij elkaar. Street wise komt dit jaar weer. Bvl 

auditor komt niet meer zo vaak controleren, dit gaat tegenwoordig 

online. 

* Stand van zaken samenwerking SKPOEL en SPOZ 

Samenwerking ligt stil, gaat voorlopig niet door. Ton gaat verder 

kijken naar andere partners. 

Moet de samenwerking met het basisonderwijs of kan het ook met 

middelbaar bijvoorbeeld KSE? 

* Signalen schoolplein 

Geen signalen  

* De Vleer (gebouw, trap, voordeur) 

De deur wordt op afstand bediend en een aantal medewerkers 

hebben een  app op de telefoon en zien dan wie er voor de deur 

staat en maken de deur op afstand open. De camera is zichtbaar 

buiten. Alle buiten deuren gaan dicht, de hoofdingang ook. Er is 

een protocol opgesteld voor de deur.  

De trap blijft zoals het is, alternatief is de lift. Er komen geen 

kleuren op de trap. 

Leoni is zwanger.  Er komt een vacature voor vervanging. Niels 

blijft tot het eind van het jaar Lio stage lopen. Wendy is ook 

betrokken bij de groep.  

In de herfstvakantie zijn we overgegaan op office 365, alles is nu 

online. Iedereen heeft een ander email adres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nienke 

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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Een MR lid moet een keer aansluiten bij de OR. En een OR lid bij 

de MR. Sandra gaat dit doen. 

In november krijgen we het verslag van de excellente school. In 

januari krijgen we de uitslag of we een excellente school worden. 

Marcel stuurt het rapport naar ons als hij het heeft.  

 

Dropbox of sharepoint (agendapunt 8). Het lijkt ons een goed idee 

om over te gaan naar sharepoint (office 365) Nienke gaat in de 

volgende vergadering dit laten zien. 

 

5 GMR Financieel gaat het goed met Leersaam. De begroting heeft uitstel 

gekregen, maar ziet er al goed uit. Bij de Toverlaars heeft Ton 

ontdekt dat we voor lokalen betalen maar die niet gebruiken. En 

een lokaal van de Springplank wordt nog niet betaald. 

 
Wifi straling is een risico. Ton heeft dit uitgezocht en aangegeven 

dat als er een advies komt vanuit de overheid we daar gelijk in 

mee gaan.  

 
Formatie plan was akkoord. 

 
Er is een budget voor MR. Dat moet ook verantwoord worden. 

Herman is daar nu penningmeester van.  

15 februari is er een gezamenlijke MR. 

 

6 jaarkalender Moet nog aangepast en besproken worden met Marcel. Dit agenda 

punt moet de volgende MR vergadering naar voren op de agenda 

zodat Marcel erbij is. 

 
Esmeralda 

7 jaarplan     

8 Dropbox of 

sharepoint 

Zie agenda punt 4 Nienke 

9 scholingsbehoefte Scholingsbehoefte vanuit GMR. Het lijkt ons wel handig om het 

per school te doen op een MR vergadering iemand langs laten 

komen. We wachten af wat er vanuit de GMR komt. 

 

10 Doelen MR Een doel van de MR zou kunnen zijn: ouderbetrokkenheid, 

schoolplein. 

MR teamleden gaan in de teamvergadering vragen of er doelen 

zijn vanuit het team 

 

Jolanda, 

Madelon, 

Nienke 

11 Rooster aan/af 

treden 

Geen wijzigingen  

12 W.V.V.T Weg laten op de volgende agenda, samen voegen met rondvraa.g Esmeralda 

13 rondvraag geen  

 
Emailadressen MR OBS de Springplank 
 
Personeelsgeleding 
Madelon Homs   m.homs@stichtingleersaam.nl  
Nienke Janssen   n.janssen@stichtingleersaam.nl  
Jolanda Hofstra   j.hofstra@stichtingleersaam.nl 
 
Oudergeleding 

Esmeralda  Breur-Thodé esmeraldabreur@hotmail.com 

Herman Bosman   herman.bosman@ymail.com  

Sandra Vleeming   vlegul@outlook.com  

 

mailto:m.homs@stichtingleersaam.nl
mailto:n.janssen@stichtingleersaam.nl
mailto:j.hofstra@stichtingleersaam.nl
mailto:esmeraldabreur@hotmail.com
mailto:herman.bosman@ymail.com
mailto:vlegul@outlook.com
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Directie 
Marcel Peters   m.peters@stichtingleersaam.nl 

 

 

mailto:m.peters@stichtingleersaam.nl

