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MR OBS Piet de Springer    Notulen 5 februari 2018 

Aanwezig Suzan Wiegers (MR), Chris Uit den Boogaard (preventiemedewerker PdS) 
Chantal Wijman (GMR), Jeanette Brinksma (directie)  
Matthijs van Ee (voorzitter MR), André van Mourik (MR), Renate Cevaal (MR) 

1. Opening en vaststellen agenda
Agenda is akkoord en wordt vastgesteld.

2. Notulen 20 november 2017
Geen opmerkingen

3. Post
Er is geen post om te behandelen.

4. WVTTK
Geen punt

5. Mededelingen
1 Personeel
Juf Jacqueline en juf Lida hebben een vaste aanstelling gehad. PdS is hier erg blij mee i.v.m. rust
en continuering van het personeelsbestand. Juf Juke gaat eind van het schooljaar met pensioen
en vervanging wordt gezocht.

2 Website
De nieuwe website is klaar en er wordt gewerkt aan het verfijnen van de goed werkende koppeling
met de app.

3 Inspectierapport speeltoestellen
Op 16 november 2017 zijn de speeltoestellen gekeurd en goed bevonden.
Het afwateringsprobleem bij de zandbak is eind 2017 verholpen.

4 vakantierooster 2018/2019
Het rooster is zo aangepast dat deze gelijk loopt met het voortgezet onderwijs.

5 besteding reserve
Er wordt onderzocht of de reserves worden aangewend voor nieuwe vloeren, of reparaties van de
beschadigde vloeren. E.e.a. is afhankelijk van de kosten, opgave volgt na bezoek specialist.
Ook moet er geïnvesteerd worden in de ICT voor leraren en leerlingen en zal er iets met het plein
gaan gebeuren.

6 staking
Als de volgende staking op 14 maart definitief is doet PdS mee.

7 in de publiciteit
PdS loopt voorop in de regio als het gaat om technologie en ICT voor de leerlingen, denk hierbij
aan 3D-printers. Binnenkort komt er een stuk in de lokale courant maar misschien ook in het AD.

8 aanpassing CITO toets
PdS bekijkt de mogelijkheden om de CITO toets voor de kleuters te laten vervallen en hiervoor
een andere, minder belastende methode voor leerling en leraar in te gaan voeren.
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6. PdS
a) preventiemedewerker

Chris is de preventiemedewerker voor de PdS sinds jaren.
Voor het schooljaar 2018/2019 zal de RIE weer up to date gemaakt moeten worden.

b) Basis cursus MR d.d. 23-01-2018
Op 23-01 hebben Renate, Matthijs, André en Chantal de basis cursus MR gevolgd.
Door allen als zeer waardevol ervaren en er worden verschillende zaken uit de cursus 
toegepast in het verdere verloop van dit schooljaar.
Zo is de verhouding m.b.t. stemrecht oudergeleding en leraren niet conform de richtlijnen. 
Deze moet 2:2 zijn. Om aan deze richtlijn te voldoen zal de voorzitter van de MR zich 
onthouden van stemrecht en zullen Renate en André stemrecht vanuit de MR hebben.
Er wordt een jaarplanning gemaakt en besproken met de directie van de school.
Het MR regelement dateert uit 2013 en wordt herzien.

c) Privacywet AVG
Het schoolpersoneel is getraind in de nieuwe privacywet en de website is/wordt hierop 
aangepast. Voorafgaand elk schooljaar zal men een formulier met de leerlingen meegeven 
waarop toestemming wordt gevraagd m.b.t. gebruik fotomateriaal e.d..

d) formulier startgesprekken
Het formulier en/of het startgesprek gaat qua opzet gewijzigd worden, misschien word de 
GLANS (of zoals deze in Engeland bekend is als SHINE) methode gebruikt.
De leraren gaan de nieuwe opzet bespreken en terugkoppeling volgt in de volgende MR 
vergadering.

7. Verslag GMR
Chantal praat de MR bij over de besproken onderwerpen en zal 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 is e.e.a. aan het inventariseren en komt hier op terug.

9. Sluiting
De vergadering wordt om 21:30 uur gesloten.

De volgende vergadering is op maandag 26 maart 2018. 


