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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank                   Schooljaar 2016-2017 
 

NOTULEN MR VERGADERING 16 januari  19.30-21.45 uur 
 

Naam Aan/afwezig Rol Notulen gelezen ja/nee Bespreekpunten 

Madelon aanwezig    

Jolanda aanwezig    

Nienke aanwezig    

Marcel aanwezig    

Herman aanwezig    

Sandra afwezig    

Esmeralda aanwezig    

Mathieu  Belangstellende    

     

 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening   

2 Vaststellen 
definitieve agenda 

Share point vervallen 
Vervangingsprotocol toevoegen 

 

3 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

Vast gesteld 
Fusie met een middelbare school zou mogelijk kunnen zijn. Er 
lopen nu andere lijnen. 

 

4 Mededelingen 
van/aan directie 

* Uitslag ouderenquête 

Marcel laat het zien op het digibord.  30 % van de ouders 

hebben het ingevuld. Volgend jaar doen we het nog in 

keer in plaats van om het jaar, op de andere scholen viel 

het percentage ingevuld ook tegen. Dit is de eerste keer 

dat het digitaal ingevuld is. De enquête wordt ook in het 

team besproken en gekeken wat we kunnen verbeteren. 

Het schoolplein wordt voor de carnavals vakantie 

aangepakt.  

* Feestavond 23 januari 

Tussen 9 en 12 uur krijgen we te horen of we een 

excellente school zijn. Zijn we het niet dan vieren we die 

avond dat we bijna excellent zijn. Inloop en ontvangst. 

De kinderen worden een half uurtje opgevangen door 

Danspas om de dans nogmaals te oefenen. De ouders 

krijgen een praatje van Marcel. Daarna een borrel en 

disco en een presentje voor alle kinderen.  

* Invalleerkracht groep 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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besproken 

* Speeltuin renovatie 

* Jaarkalender 

Jaarplan en formatie komt laat in het jaar. De stukken 

kunnen niet eerder bekeken worden. We kunnen er steeds 

niet over praten in de MR vergadering. Welke datum is 

haalbaar voor Marcel dat de stukken concept klaar zijn. 

De MR kan dan een datum plannen voor de laatste 

vergadering. Als MR gaan we zelf ook de schoolgids 

doornemen en bespreken en aan Marcel doorgeven wat 

we moeten veranderen. 

* Signalen schoolplein 

* De Vleer (gebouw, park, entree) 

Veel fietsen onder het entree afdek gestald.  

Jaarrekening zag er goed uit van de Springplank. De 

begroting voor een 7de groep zit er aan te komen. We 

hebben nu 140 kinderen. 

Op de gezamenlijke MR 15 februari is de Springplank de 

gastschool.  19.30 -22.00 uur. Gastspreker uitnodigen. 

Esmeralda vraagt aan Ton om akkoord voor de 

gastspreker. Esmeralda en Sandra zorgen voor een natje 

en een droogje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esmeralda 

Sandra 

5 Notulen Toverlaars 
en de Leest 

De laatste notulen zijn van juni 2016. Esmeralda krijgt 

die notulen en gaat ze voortaan naar de MR leden 

doorsturen. Iedereen leest ze voor zichzelf, valt er iets op 

dan bespreken we dat in de MR vergadering. 

Esmeralda 

6 BVL Er wordt een verkeersweek over zichtbaar in het donker 

gegeven op de Vleer. 

 

 

7 Budget 
Mr/penningmeester 

Inmiddels is de begroting heel inzichtelijk ook voor de 

MR. In de GMR is er een voorstel dat er een 

penningmeester komt. Herman is de penningmeester van 

de stichting. Iedere Mr kan zijn eigen plan indienen en 

budget aanvragen bij Herman. Dit wordt besproken in de 

GMR. Herman heeft een stuk geschreven hierover, 

Esmeralda stuurt dit naar de MR leden door. 

 

 

 

8 vervangingsprotocol Er is een nieuwe wet gekomen. Het is heel moeilijk om 

invallers te werven. Na 6 keer moet er een vast contract 

gegeven worden. Stichting Leersaam heeft een protocol 

gemaakt. Van te voren checken aan: Parttimers extra 

willen werken, LIO stagiaires of derde jaar stagiaires, 

leerkrachten die verlof hebben. Leerlingen verdelen over 

de andere groepen. In een uiterst geval een groep naar 

huis sturen wat meerdere dagen zal gaan duren dan wordt 
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er steeds een andere groep naar huis gestuurd worden. Dit 

wordt ook helder naar ouders gecommuniceerd. 

9 rondvraag -Mathieu is geïnteresseerd in de MR. 

-nieuws vanuit de MR in het gekwaak. Nogmaals een 

oproep in mei en dan verkiezingen. 

- 

 

 
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  
 
Directie 
Marcel Peters   m.peters@stichtingleersaam.nl 
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