
MR OBS Piet de Springer Notulen 3 december 2018 
 

Aanwezig: Suzan Wiegers (MR), Chantal Wijman (G)MR), Matthijs van Ee (voorzitter MR), André van 

Mourik (MR), Jeanette Brinksma (directie) en Chris Uit den Bogaard (preventiemedewerker) 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Agenda is akkoord en wordt vastgesteld. 

 

2. Notulen 01 oktober 2018 

E is een nieuwe docent m.b.t. vreedzame school, hiermee wordt de voorlichtingsavond (voorstel dinsdag 

19-02 ???) afgestemd. 

 

3. Post / WVTTK / Mededelingen 

Er is geen post om te behandelen. 

 

WVTTK:  vraag van Suzan; hoe was de respons op de voortgangsgesprekken? Geen negatieve 

geluiden gehoord op de inschrijving via de app. Ging via de app erg makkelijk om in te plannen. 

 

Mededeling Jeanette: taakbeleid is gewijzigd vanuit de CAO en wordt daarmee voorgelegd aan de MR, 

taken worden vastgelegd in managementrapportage. 

Mededeling Jeanette: natuur en techniek; werken samen met Techniek Nu: pakket is doorgenomen en 

dit wordt vanaf nu met regelmaat ingevoerd. 

Mededeling Jeanette: er moet een nieuw schoolplan geschreven worden en dit is men nu aan het 

bekijken; richting wordt met het team bepaald 

Mededeling Jeanette: er komt een nieuwe meldcode Kindermishandeling vanuit de overheid; scholen 

wordt geacht hier sneller op in te springen 

 

4. PdS 

 brochure medezeggenschapsraad 

nieuwe brochure is akkoord en wordt opnieuw verstrekt aan de ouders 

 Veiligheid bouwproject Binnenhof door preventiemedewerker 

Er is contact geweest met de verschillende uitvoerders en deze houden zich goed aan de 

gemaakte afspraken om op de gezette schooltijden rustig te blijven en niet te rijden of te heffen 

met de kraan bijvoorbeeld. Er is wel eens een leverancier die niet van deze afspraak weet, maar 

de werklieden houden zich goed aan de afspraken. Zo zal bijvoorbeeld de kraan niet over het 

schoolplein draaien.  

 Begroting 2019-2022 

Alle openstaande vragen vanuit de MR zijn doorgenomen en verduidelijkt. Begroting is door MR 

akkoord bevonden en de MR geeft een positief advies. 

 Risico Inventarisatie en -evaluatie (RI&E) door preventiemedewerker 

laatste RI&E is 4 jaar geleden en deze moet opnieuw gemaakt worden voor de hele school 

er moeten nieuwe enquêtes worden verzonden voor leraren, leerlingen en ouders, evaluaties 

worden daarna gemaakt en dan wordt bekeken of de klenpunten opgelost gaan 

worden/aangepast kunnen worden. Tevens zal een MR-lid met de ronde door het gebouw mee 

moeten lopen om het gebouw op de verschillende punten te controleren.  

We gaan ouders actief benaderen om het belang van deze enquête over proberen te brengen 

en zo proberen een zo hoog mogelijke respons te maken. 

 Methode Engels  

PdS gaat op zoek naar een nieuwe methode. 

Huidige methode voldoet aan de eisen, maar er wordt gezocht naar meer uitdaging/afwisseling 

voor de kinderen. 

 



 Uitkomst overleg voorschoolse opvang School met de Bijbel en Humpy 

Vanuit School met de bijbel is een uitnodiging gekomen om over een voorschoolse opvang / 

peuterspeelzaal te praten, samen met Humpy. Er wordt door beide scholen wat huiswerk 

gedaan en in januari is er een vervolgoverleg. 

 Scholing mediawijsheid 31-10-2018 

De leraren hebben een training gedaan in de vorm van een spel en hebben daarmee onderling 

bepaald wat de visie van de school is/wordt m.b.t. mediawijsheid, zoals bv social media. 

 Vakantierooster 2019/2020 

vakantierooster is akkoord bevonden door de MR 

 

5. GMR 

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

van 25-09-2018 en 01-11-2018. 

 

6. Rondvraag:  

 Vervanging van Jeroen Leppink in de GMR wordt besproken; er wordt nagedacht over een 

 geschikte vervanger. Tevens zullen we Jeroen vragen of hij iemand in gedachte heeft. 

 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur 


