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MR OBS Piet de Springer                Notulen 20 november 2017 
 

Aanwezig Suzan Wiegers (MR), 
Chantal Wijman (GMR)  
Jeanette Brinksma (directie)  
Matthijs van Ee (voorzitter MR), André van Mourik (MR), Renate Cevaal (MR) 

  
 
1. Opening en vaststellen agenda 

Er is een speciaal welkom aan Renate als nieuw MR-lid. 
Agenda is akkoord en wordt vastgesteld. 
 

2. Notulen 02 oktober 2017 
Chris is preventie medewerker. 
 

3. Post 
Er is een postvak voor de MR aanwezig in de lerarenkamer, waar het MR blad en MR wetboek in 
liggen ter inzage voor de MR. 

 
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 boven schoolse 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. PdS blijft veelvuldig in contact met Volksbelang om z.s.m. tot een 
oplossing te komen. 
 
2 Zandbak 
De problemen met het water in de zandbak zijn inmiddels opgelost. Er blijft minder water in de 
zandbak staan. Alleen terug harken zand blijft een aandachtspunt. 
 
3 Staking 
Op 12 december wordt er door het team meegedaan aan de landelijke staking als deze definitief 
is.  
 
4 nieuwe APP 
Er komt een nieuwe website met daaraan gekoppeld een school-app.  
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. Intussen is de APP uitgebreid getest en live. Voorlopig zal de APP nog dubbel lopen 
met de nieuwsbrief. 
 
5 bouwplannen naast de school 
Medio april 2018 zal de bouw starten van de appartementen naast de school. Er moeten straks 
duidelijke afspraken gemaakt worden met de bouwers en Volksbelang zodat de veiligheid op en 
rond de school niet in gevaar komt. Er zal hierdoor een aanpassing komen op het speelplein en 
de fietsenstalling. Groep 7/8 is gevraagd om mee te denken over het nieuwe speelplein en zij 
hebben diverse ideeën aangedragen. 
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6. PdS  

a) Bespreking nieuwe motto PdS 
Het nieuwe motto is bedacht door Ben van Ginkel en luidt: de sprong naar jouw toekomst! 
Ben is intussen door Jeanette in het zonnetje gezet. 
 

b) Visie PdS 
De nieuwe visie is besproken en goedgekeurd door de MR. 
Deze visie is intussen aan alle ouders/kinderen verstrekt. 
 

c) Marap 3e kwartaal 
De Marap 3e kwartaal is goedgekeurd en valt positiever uit dan verwacht. 
 Dit komt onder meer door: 
 - de rijksbijdragen van het Ministerie komen hoger uit dan verwacht, doordat het Ministerie in             
september de subsidies voor het schooljaar 2016/2017 met terugwerkende kracht heeft 
verhoogd  
 - de formatieve inzet loopt dit zowel in het schooljaar 16/17 als in het schooljaar 2017/2018 
conform verwachting. 
 - nascholingskosten nemen toe richting eind van het jaar 

·     - de huisvestingslasten bedragen minder dan begroot; dit komt voornamelijk doordat de 
kosten voor energie lager uitvallen dan verwacht en de schoonmaakkosten zijn afgenomen 
doordat we een nieuw contract zijn aangegaan met een ander schoonmaakbedrijf. 

 
d) begroting 2018/2021 

De begroting is besproken en goedgekeurd door de MR. 
 

e) aanschaf methode natuur en geschiedenis 
De nieuwe leermethodes worden toegelicht door de leerkrachten aan de MR en er worden 
testmodules besteld. De nieuwe methodes gaan uit van een schoolbrede opzet en stimuleren 
vooral onderzoekend en coöperatief leren. 
 

7. Verslag GMR 
Chantal praat de MR bij over de besproken onderwerpen en zal de de notulen van de GMR 
vergadering aan de MR verstrekken. 

 
8. Rondvraag 

Matthijs → wat is er gebeurt met de EHBO-les zoals deze voorheen op de basisschool werd 
gegeven? Suzan gaat e.e.a. navragen. 
 

9. Sluiting 
De vergadering wordt om 21:00 uur gesloten. 

 
De volgende vergadering is op maandag 5 februari 2018. 


