
MR OBS Piet de Springer Notulen 4 juni 2018 
 

Aanwezig: Suzan Wiegers (MR), Chantal Wijman (G)MR), Jeanette Brinksma (directie) en Matthijs van 

Ee (voorzitter MR) 

Afwezig: André van Mourik (MR) en Renate Cevaal (MR) 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Agenda is akkoord en wordt vastgesteld. 

 

2. Notulen 26 maart 2018 

Geen opmerkingen. 

 

3. Post 

Er is geen post om te behandelen. Matthijs heeft het MR-blad via de mail verspreid. 

 

4. WVTTK 

Geen punten. 

 

5. Mededelingen 

• Onderwijsassistent 

De sollicitatieprocedure loopt. Er kan helaas geen vakleerkracht bewegingsonderwijs worden 

gevonden. In plaats hiervan wordt in de ‘drukke’ periodes IPPON ingezet om de leerkrachten 

vrij te roosteren (zodat zij niet-lesgebonden taken kunnen uitvoeren). 

• Cito kleuters 

De Cito-toetsen voor kleuters worden m.i.v. volgend schooljaar niet meer afgenomen. Er moet 

wel een goed observatie instrument voor in de plaats komen. Jacqueline en Lida oriënteren zich 

op KIJK of Onderbouwd.  

• Wereld in Getallen digitaal 

Groep 5/6 heeft de afgelopen periode het digitaal werken voor rekenen uitgeprobeerd. We 

kunnen volgend schooljaar invoeren, mits de eerste antwoordmogelijkheden van de leerlingen 

ook voor de leerkracht in te zien zijn. 

• Chromebooks 

Volgend schooljaar worden er Chromebooks aangeschaft voor de groepen 3 t/m 8. Een groot 

voordeel van deze Chromebooks is dat zij een minimale opstarttijd hebben, doordat er geen 

harde schijf aanwezig is. De leerkracht heeft toegang tot de schermen van de leerlingen, zodat 

het zicht alleen maar zal toenemen. De leerkrachten gaan experimenteren tot aan de 

herfstvakantie en het doel is om na de herfstvakantie te starten met de leerlingen.  

• Ouderenquête 

We hebben een hoge respons (+ 60%). De enquêtes worden morgen op de post gedaan naar 

‘Scholen met Succes’. De kinderen uit groep 5 t/m 8 en de leerkrachten hebben eveneens een 

enquête ingevuld. 

• Schoolgids 

De schoolgids wordt opnieuw herzien. Zodra deze gereed is wordt er door het team naar 

gekeken, alvorens deze in de MR komt. 

• Jaarverslag + evaluatie jaarplan 

Er wordt een extra vergadering gepland om onder andere het jaarverslag te ‘ondertekenen’ en 

het jaarplan te bespreken. 

• Prijs schoolplein 

De school heeft 15.000 euro gewonnen voor het plein. Er wordt gekeken hoe dit geld te 

besteden (in samenspraak met groep 7/8). 

• Analyse eindtoets 



Er zijn mooie passende resultaten behaald en er is ver boven het landelijk gemiddelde 

gescoord. 

• Keuze methode wereldoriëntatie (BLINK) 

Er is proefgedraaid met de geïntegreerde methode. De leerkrachten zijn na deze proeffase niet 

erg enthousiast. Dit wordt toegelicht. Er is besloten om de ‘losse’ methode aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur van BLINK aan te gaan schaffen. 

 

6. PdS 

• Rapport / startgesprekken 

Er is besloten om met ingang van het schooljaar 2018-2019 naar twee rapporten in plaats van 

drie rapporten te gaan (na de CITO-momenten). De startgesprekken blijven. Het plan is om vóór 

het eerste rapport ouders de kans te bieden dat zij zich facultatief in kunnen schrijven voor een 

gesprek met de leerkracht. In de ouderenquête werd ook een vraag gesteld over de vormgeving 

van de gesprekken; we wachten het resultaat even af. 

• Formatie 

Formatie wordt besproken en wordt goedgekeurd door de MR. De formatie wordt morgen met 

ouders gecommuniceerd. 

• Vreedzame School 

Het team heeft een informatiebijeenkomst gevolgd over de Vreedzame School van CED-groep 

en is enthousiast. Er wordt m.i.v. komend gestart met de Vreedzame School.  

• Aanpassen MR-reglement 

Renate past dit MR-reglement aan. Het vaststellen van het stemprotocol voor de MR wordt 

hierin vastgelegd. 

 

Er wordt een nieuwe vergadering gepland om nog een aantal lopende zaken te bespreken 

(nascholingsplan, jaarverslag school/MR, jaarplan en schoolgids). 

Het voorstel is om maandag 2 juli 19:30 uur samen te komen. 

 

Er wordt opnieuw een koffie-inloopochtend gepland. Deze zal plaatsvinden op 20 juni direct om 8:30 

uur. Matthijs is hier in ieder geval bij aanwezig. 

 

7. GMR 

Chantal praat de MR bij over de besproken onderwerpen tijdens de laatste GMR-vergadering. 

 

8. Rondvraag:  

Wanneer het lidmaatschap bij de Aob wordt opgezegd, blijft er geld dat begroot is voor de MR 

over. Wellicht kan dit dan ingezet worden voor een informatieavond over de Vreedzame School. 

 

Afgelopen week liep de temperatuur flink op. Ook in school was het erg warm. Er wordt 

uitgezocht of we hier iets mee kunnen. Jeanette doet navraag. 

 

In de ochtend is de weg i.v.m. de bouw al meerdere keren afgesloten geweest, waardoor 

kinderen die bij de naastliggende oversteekplaats oversteken moeten omlopen. Jeanette gaat 

in overleg met de bouw. 

 


