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Medezeggenschapsraad, OBS de Springplank                   Schooljaar 2017-2018 
 

NOTULEN MR VERGADERING      2 oktober  19.30-21.45 uur 
 

Naam Aan/afwezig Rol 

Madelon afwezig  

Jolanda aanwezig  

Nienke aanwezig notuliste 

Marcel aanwezig  

Cynthia aanwezig  

Sandra aanwezig  

Esmeralda aanwezig Secretaris/ voorzitter 

   

   

 
 

 Agendapunt Verslag Actie 

1 Opening Welkom Cynthia, moeder van Stefan groep 1/2a.   

2 Vaststellen 
definitieve agenda 

Rollen bespreken we de volgende MR vergadering  

3 Vaststellen notulen 
vorige vergadering 

Vastgesteld  

4 Mededelingen 
van/aan directie 

-Startgesprekken. Alle ouders zijn geweest! Veel positieve 
reacties. Dit jaar is de powerpoint meegegeven met de ouders, 
daar zijn nog geen reacties op gekomen. Misschien is het beter 
als er een boekje meegegeven wordt in plaats van een 
powerpoint handout.  

-evaluatie begin schooljaar. Gaat goed, alles draait. 

-signalen schoolplein: Nog niks gehoord. Ouders gaan leuk met 
elkaar om. 

-de Vleer het gebouw en park: 

De teamkamer is een klas geworden. Boven bij Kober staan 3 
ruimtes niet in gebruik. Kober wil niet in de prijs zakken. De 
verbouwing van de lokalen is te duur voor de stichting. De 
gemeente wil niet betalen. Er zijn lokalen vrij in de Vier 
heemskinderen. Als de Hofstee of de Springplank groeit 
hebben we een probleem.  

-1 oktober telling: 

2017  147 leerlingen aan het eind van dit schooljaar rond 160 
leerlingen. 

 

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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Er zijn nog steeds veel kinderen die niet komen kijken op de 
Springplank, alleen naar de Hofstee. 

-donderdag 5 oktober wordt er gestaakt 

 

5 Notulen Toverlaars 
en de Leest 

Niks ontvangen Esmeralda 

6 activiteitenplan aangepast  

 

   
 
 

 

    

7 rondvraag -  

 
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 
Cynthia  van   Leeuwen  
Sandra   Vleeming vlegul@outlook.com  
 
Directie 
Marcel Peters   m.peters@stichtingleersaam.nl 
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