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MR OBS Piet de Springer                  Notulen 02 oktober 2017 
 
Aanwezig Suzan Wiegers (MR), 

Chantal Wijman (GMR)  
Jeanette Brinksma (directie)  
Matthijs van Ee (secretaris MR), André van Mourik (MR) 
 

Afwezig  Renate Cevaal (MR) 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

 
Er is een speciaal welkom aan André als nieuw MR-lid. 
Renate is met kennisgeving afwezig. 
 
Het verzoek vanuit de leerkrachten is om iemand van de MR-ouders als voorzitter op 
te laten treden. Matthijs, als langstzittend MR-lid, zal vanaf de vergadering van 20 
november a.s. als voorzitter fungeren.  
 
Aan Renate zal het verzoek gedaan worden of zij de taak van secretaris op zich wil 
nemen en vanaf de vergadering van 20 november de notulen wil opstellen. 
 
Agenda is akkoord en wordt vastgesteld. 
 

2. Notulen 16 mei 2017 
Chris vervangt Manon als BHV’er. 
Punt 5.6 staat dubbel in de notulen. 
Rots & Water wordt geëvalueerd met Tobias Wijnmalen 
 

3. Post 
Er is geen binnengekomen post. 

 
4. WVTTK 
   Geen punt  

 
5. Mededelingen 

1 Lekkage 
Sinds de start in het nieuwe schoolgebouw zijn er lekkages van bovenaf.  
De dakbedekking is niet goed en de verhuurder (Volksbelang) heeft hier een geschil 
over met de aannemer. Als school hebben wij hier geen boodschap aan en er is met 
klem verzocht, onder andere via de bovenschoolse directeur en de gemeente, om tot 
een oplossing te komen i.v.m. veiligheid. Er is inmiddels gewerkt aan de dakbedekking 
en dit heeft op sommige plekken nog niet het gewenste resultaat. 
 
2 Zandbak 
De problemen met het water in de zandbak zijn opgelost. Er blijft minder water in de 
zandbak staan. 
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3 Staking 
Op 5 oktober wordt er door het team meegedaan aan de landelijke staking in Den 
Haag. De stichting staat erachter. 
 
4 Preventiemedewerker 
Er zijn 2 BHV’ers op school, namelijk Chris en Chantal. 
Chris is preventiemedewerker en zal per kwartaal een terugkoppeling doen naar de MR 
inzake de veiligheid binnen school. 
 
5 Website 
Er komt een nieuwe website met daaraan gekoppeld een schoolapp.  
De app is geschikt voor Android en Apple toestellen. Vanuit de app kun je 
nieuwsbrieven lezen, contact zoeken met school, foto’s bekijken, informatie en nieuws 
vanuit de klas van je kinderen raadplegen.  
 
6 1 oktober telling 
Bij de 1 oktober telling waren er 77 leerlingen op school. 
Met nieuwe aanmeldingen is de verwachting dat er aan het eind van  
schooljaar 2017/2018 83 leerlingen op school zitten.  
 

6. PdS  
a) Jaarplan  

Het jaarplan 2017/2018 wordt goedgekeurd. 
 

b) Cursus “Zien” 
In het schooljaar 2016/2017 heeft er bassischoling plaatsgevonden en in het 
huidige schooljaar volgt er een verdieping.  
Zien is een nieuw observatie meetpunt. 
 

c) Cursus “onderzoekend leren” 
Bij onderzoekend leren word er van kinderen verlangd dat ze zelf meer 
onderzoeken. Dit vergroot de betrokkenheid van de kinderen want kinderen zijn 
hierdoor veel meer bezig met de leerstof. Piet de Springer is hier voorloper in. 

 
d) Integraal; zelfevaluatie school 
 * De inspectie keurt de kwaliteit van de school op basis van resultaten. 
 * Het personeel van PdS zet vraagstukken uit binnen het eigen team. 
 * In januari 2018 volgt er een ouderenquête en een enquête voor groep 7/8 
 

Elk kind heeft zijn eigen doel. PdS wil alles uit zijn leerling halen, op welk niveau 
hij/zij presenteert. 
 

e) Veiligheidsbeleving kinderen (terugkoppeling inspectie) 
 Wordt door PdS bij de kinderen vanaf groep 2 gecheckt. 
 Dit gaat voor de lagere groepen op basis van veiligheidsthermometer met smileys.  
 Mocht er aanleiding voor zijn, dan gaat de leerkracht 1 op 1 in gesprek met leerling. 

46 kinderen van groep 5 t/m groep 8 hebben in het schooljaar 2016/2017 leerling 
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vragenlijsten voor de monitoring sociale veiligheid ingevuld.  
Kinderen voelen zich prettig in de klas, voelen zich veilig op school  en hebben het 
naar hun zin. 
 
Groep 5 t/m 8 vult 2 jaarlijks de test in. 
 
Er is een oplosbus op school die dagelijks wordt gecontroleerd door Jeanette. 

 
f) Marap januari – juli 2017 
 Er is tot juli een positiever resultaat dan begroot. 

Aan nascholing is er minder uitgeven dan begroot, echter zal dit hoger worden in 
het najaar 2017 conform nascholingsplan. Huisvesting is ook lager door o.a. lagere 
energiekosten en lagere schoonmaakkosten. De rijksbijdragen vallen wel lager uit 
omdat de subsidies zijn gebaseerd op het leerlingaantal van 1 oktober 2015. Het 
leerlingaantal per 1 oktober 2016 was wel hoger, dus dit zal ook hoger uitvallen qua 
rijksbijdragen 1 augustus. 
 

 
7. Verslag GMR 

De MR vergaderingen worden gepland op basis van de GMR vergaderingen: 
MR GMR 

02-10-2017 26-10-2017 
20-11-2017 07-12-2017 (incl. RvT) 
05-02-2018 15-02-2018 
26-03-2018 09-04-2018 
04-06-2018 14-06-2018 (incl. RvT) 

 
x Er is ingestemd met een eigen risico dragerschap voor het vervangingsfonds. 
x Op basis van onderwerpen worden er indien nodig speciale werkgroepen 

samengesteld 
x De notulen van de laatste GMR vergadering zijn nog niet ontvangen  

 
8. Rondvraag 

Matthijs → Afscheid nemen van MR-lid Abdelmajid. Via zijn vrouw proberen we 
erachter te komen waar we hem mee kunnen verblijden 
 
Matthijs → Wettelijke vergoeding MR. Deze is inmiddels gestort 
 
Algemeen → Martina Hardeman (financial controller St. Openbaar Onderwijs Wijk 
bij Duurstede) komt 23 oktober uitleg geven over de begroting 2018-2021.  
 

9. Sluiting 
De vergadering wordt om 17:30 uur gesloten. 

 
De volgende vergadering is op maandag 20 november 2017. 


