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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank
NOTULEN MR VERGADERING
Naam
Madelon
Jolanda
Nienke
Marcel
Herman
Sandra
Esmeralda

1
2

3
4

Vaststellen notulen
vorige vergadering
Mededelingen
van/aan directie

Schooljaar 2016-2017

21 juni 19.30-21.45 uur

Aan/afwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
afwezig
aanwezig

Agendapunt
Opening
Vaststellen
definitieve agenda

Telefoonnummer:
076-5040422
E-mailadres:
info@springplankettenleur.nl
Site:
www.springplankettenleur.nl

Rol
voorzitter
notuliste

secretaris

Verslag
Notulen Toverlaars en de Leest?
Laatste MR vergadering voor Herman. Er is een nieuwe ouder
die graag in de MR wil. Herman blijft penningmeester. Hij blijft
wel nog een jaar in de GMR. In de volgende info doen we nog
een oproepje of er nog iemand is die in de MR wil. Na de
zomer houden we een verkiezing. Esmeralda zorgt voor een
stukje.
We wachten op de reactie van de GMR over het reglement.
Notulen vastgesteld
-stand van zaken BVL

Actie

Esmeralda

Afgelopen jaar hadden we streetwise gepland, helaas is er iets
mis gegaan en niet doorgegaan. Er staat een nieuwe datum in
het nieuwe jaar gepland. Rondom de school wordt er gewerkt
aan het fietspad. De gemeente heeft de bewoners
geïnformeerd maar niet de scholen. De verkeerswerkgroep
heeft nu contact met de gemeente hierover.
-formatie/groepsindeling 2017/2018
Goede gesprekken geweest voor de vacature. Er waren twee
mensen over en uitgenodigd voor een proefles. Iedereen was
het met elkaar eens. Maandag 3 juli gaat de formatie naar de
ouders. Na schooltijd kunnen de ouders komen voor vragen.
De week ervoor gaat hier een brief naar de ouders toe. De
nieuwe leerkracht is er dan ook.

Naar team

-schoolgids 2017-2018
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Avondvierdaagse is nu weer door de school georganiseerd.
Vorig jaar alleen door de ouderraad maar andere scholen staan
er toch weer dus wij staan er dit jaar ook weer.
In de schoolgids staat een gezonde traktatie maar in de praktijk
zien we dat niet. Misschien een idee om in de info trakteer
ideetjes te zetten.
-jaarverslag (Springplank) 2017-2018

Esmeralda
-vakantierooster 2017-2018
-uitslag cito
Toverlaars een super hoog gemiddelde.
Op de Springplank naar verwachting gescoord.
-signalen schoolplein
-de Vleer (gebouw, trap, voordeur)
De trap wordt in de zomervakantie geschilderd.

Volgend jaar gaat Marcel fulltime werken en 1 dag naar de
Toverlaars. De Toverlaars moet het handelingsgerichtwerken
nog opstarten en meer stappen nemen in de ontwikkeling.

5

GMR vergadering +
notulen

6

Workshop
activiteitenplan
Doelen MR

7

8
8

Notulen Toverlaars
en de Leest
rondvraag

Workshop is geregeld en komt na de vakantie. Daar moeten
we een service kaart voor aanschaffen? We zijn al VOO lid? We
willen alleen de workshop. Esmeralda gaat hierover bellen.
Herman komt na de vakantie nog als MR lid bij de workshop.
Esther gaat iedereen mailen wie er het zakboekje MR wil
hebben.
GMR heeft steun betuigd over de prikactie
.zie punt 5

Esmeralda

Uitstellen tot de workshop.

Esmeralda gaat terug koppelen dat ze alleen de vastgestelde
notulen over de mail wil krijgen.

Esmeralda

Emailadressen MR OBS de Springplank
Personeelsgeleding
Madelon
Homs m.homs@stichtingleersaam.nl
Nienke Janssen
n.janssen@stichtingleersaam.nl
Jolanda
Hofstra j.hofstra@stichtingleersaam.nl
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Oudergeleding
Esmeralda
Breur-Thodé
Herman Bosman
Sandra
Vleeming

esmeraldabreur@hotmail.com
herman.bosman@ymail.com
vlegul@outlook.com

Directie
Marcel Peters

m.peters@stichtingleersaam.nl
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