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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank                   Schooljaar 2018-2019 
 

NOTULEN MR VERGADERING    5 november  19.30-21.11 uur 
 

Naam Aan/afwezig Rol 

Madelon aanwezig voorzitter 

Femke aanwezig  

Nienke aanwezig notulist 

Marcel aanwezig  

Femke aanwezig  

Sandra aanwezig secretaris 
Yvonne aanwezig  

Aniek aanwezig  

Cynthia aanwezig  

 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening Welkom Aniek  

2 Vaststellen 
definitieve agenda 

Signalen schoolplein bij mededelingen directe  

3 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

vastgesteld  

4 Mededelingen 
van/aan directie 

-BVL: verkeersdoolhof door groep 7 in het park meegedaan, 
verkeer thema groep 4 t/m 8  

-De Vleer (gebouw, park): Boven bij Kober verbouwing loopt 
nog. De toezegging voor de verbouwingskosten is er.  

Schoolplein: Er zijn toestellen vorig jaar geplaatst maar nu 
hebben we aangevraagd om het plein groener te maken. Aan 
het eind van het schooljaar moet dit klaar zijn. Marcel laat de 
voorstellen de volgende keer zien. 

-Excellente school: Het is drie jaar geldig en we gaan het traject 
opnieuw in. Je moet je school zelf beoordelen en laten toetsen 
met een externe partij. Die zijn inmiddels geweest. De 
inspectie gaat dan kijken naar de stukken en een bezoek bij 
ons op school voor een beoordeling.  

-Onderwijsassistente Sanne heeft een andere baan. Er gaat 
deze week een vacature uit.  Na twee weken gaan we 
gesprekken voeren. Marcel, Femke, Nienke en Yvonne gaan de 
gesprekken voeren.  

-data inplannen voor de rest van het schooljaar. Een ouderlid 
komt een keer bij de MR en een Mr lid komt een keer bij de 
OR.  

 

 

 
 

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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-Signalen schoolplein: Het hek was kapot. Verder geen 
signalen. 

-continu rooster, er is een werkgroep opgericht met  
leerkrachten. Voor de volgende MR zal de werkgroep bij elkaar 
gekomen zijn. 

 

Foto MR geslaagd! 

4. herverdeling MR Notulant: Nienke 
Secretaris: Aniek 
Voorzitter: Cynthia 
Plaatsvervanger: Yvonne 
 
Stukje in het gekwaak, voorstellen MR. Met foto 

 

 

 
 

Marcel 

5 Nieuws GMR  -  

 
6 Notulen de Leest en 

de Toverlaars 
-  

 
7 activiteitenplan Naar de volgende vergadering. Voor de volgende keer moet 

iedereen nadenken over de doelstelling. 
iedereen 

8 Scholingsbehoefte 

MR 
Sandra gaat er achteraan of het nog van het budget van dit 
kalenderjaar kan.  

Sandra 

9 rondvraag -Mogen de ouders al weten dat we de excellentie opnieuw 
aanvragen? Hoe gaan we ermee om als we het niet worden? 
Hoe communiceren we dit met ouders? Vraag aan Marcel 
- 

Marcel 

 
Emailadressen MR OBS de Springplank 
 
Personeelsgeleding 
Madelon   Homs m.homs@stichtingleersaam.nl  
Nienke Janssen   n.janssen@stichtingleersaam.nl  
Femke Pellis: f.pellis@stichtingleersaam.nl    
 
Oudergeleding 

Cynthia cynthiavanleeuwen@outlook.com 
Anniek anniekdeboer82@gmail.com  
Yvonne hak.yvonne@gmail.com      
Sandra   Vleeming vlegul@outlook.com  

 
Directie 
Marcel Peters   m.peters@stichtingleersaam.nl 
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