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Schooljaar 2016-2017

NOTULEN MR VERGADERING 3 april 19.30.15 uur
Naam
Madelon
Jolanda
Nienke
Marcel
Herman
Sandra
Esmeralda

1
2
3
4

Aan/afwezig
aanwezig
afwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Agendapunt
Opening
Vaststellen definitieve
agenda
Vaststellen notulen vorige
vergadering
Mededelingen van/aan
directie

Rol
voorzitter

Notulen gelezen ja/nee

Bespreekpunten

notulant

Verslag

Actie

Marcel sluit later aan.

BVL: De kinderen van groep 7 hebben theorie en
maandag praktijk. Van de kinderen van groep 7
zijn er geen hulpouders. Marcel stuurt nog een
mail aan ouders van andere klassen.
Formatieplan: Volgend jaar 1 groep extra en dan
nog 3 of 4 dagen onderwijsassistent. De Hofstee
groeit ook en we hebben dus lokalen tekort. We
willen boven Kober de ruimte af laten bouwen.
Dan krijgt de Springplank 8 lokalen beneden. De
aanvraag ligt er en de gemeente moet dit gaan
betalen. Of het Surplus aflaten bouwen en huren
van Surplus. Ton en SKPOEL staan er positief in.
Marcel laat het leerlingaantal zien met de
mogelijke groepen voor volgend jaar. Voor de
bezetting komt er een interne vacature. Als er een
externe vacature moet komen dan gaat die voor de
meivakantie eruit. Vanuit de MR komt er dan een
sollicitatie commissie 1 ouder 1 leekrkracht en
Ton en Marcel.
Signalen schoolplein: klasbord bericht van groep
3 beetje laat, maar handiger om ook te mailen. We
zijn een openbare school en in groep 7/8 werd de
evolutie theorie gebracht als een feit, meerdere
kanten zouden bekeken moeten worden. Dit
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kwam uit de methode van Alles-in-1. Marcel
bespreekt dit met Femke. Een voor de studiedagen
kan daar niet rekening gehouden worden met
bijvoorbeeld het suikerfeest?

MarcelFemke

De Vleer: nieuwe intercom. De wijkvereniging
komt nu via de hoofdingang binnen. We bekijken
of zij via een andere ingang kunnen komen. Of
iemand achter het raam… De trap aanpassen met
kleuren daar is nu een offerte voor, trapleren
(bijvoorbeeld met tafelsommen).
10 jarenvisie vanuit de gemeente? De jaarplannen
vanuit de gemeente zijn heel breed, over het
algemeen botst dat niet. Marcel stuurt dit ter info
aan ons door.

5

Notulen Toverlaars en de
Leest

6

GMR

7

Gez GMR

8

jaarverslag
Huishoudelijk regelement en
medezeggeschapsregelement
sharepoint

Volgende vergadering is 29 mei. 7 juni hebben we
de teamvergadering dat we het jaarplan rond
maken. We verschuiven de vergadering naar 21
juni. Marcel mailt alles van te voren naar de MR
leden. (De resultaten schooljaar, jaarplan,
schoolgids en activiteiten kalender.) We plannen
woensdag 17 mei extra voor een MR vergadering
om onze regelementen te bespreken.
Toverlaars niks van gehad. De Leest houdt een
logboek bij. Misschien handig voor on volgend
jaar? De voorzitter en de secretaris komen uit de
oudergeleding. 10 jaren visie vanuit de gemeente,
vragen we aan Marcel.
GMR vergadering is nog niet geweest. Herman
heeft nu alle financiën gezien van de stichting.
Herman heeft ook naar de begroting gekeken,
daar heeft hij nog wat vragen over voor Ton.
ICT uitleg over de begroting en hoe het nu
ingericht is. Digicoaches en Italko.
Volgende GMR 19 april.
Notulen waren moeilijk te maken, er waren geen
besluiten genomen. We hebben samen gekeken
naar de notulen. Esmeralda stuurt ze door naar
iedereen van de GEZ MR.
Kan iemand die alleen in de MR zit
penningmeester doen of moet die dan ook in de
GMR zitten? Herman kan de volgende wel
inwerken. Herman wil graag aanblijven voor het
penningmeesterschap. Dit gaat Herman bespreken
in de GMR en met Ton.
Allemaal lezen.
Allemaal lezen, dit komt op de volgende
vergadering. Dit hebben we ook digitaal, kunnen
we dit in sharepoint doen?
Dit kan niet via sharepoint/office 365 maar wel
via een nieuw account. Nienke maakt dit aan en
deelt dit met ons.
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9

rondvraag

De cursus van het VOO om het activiteitenplan
goed te vullen willen we graag gaan volgen,
Maatwerk activiteitenplan. Herman gaat kijken of
daar nog budget voor is.
De secretaris (Esmeralda) dient een aanvraag in
bij Herman. Het liefst starten begin september.

Herman
Esmeralda

Volgende vergadering 17 mei
Emailadressen MR OBS de Springplank
Personeelsgeleding
Madelon Homs
Nienke Janssen
Jolanda Hofstra

m.homs@stichtingleersaam.nl
n.janssen@stichtingleersaam.nl
j.hofstra@stichtingleersaam.nl

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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