
MR OBS Piet de Springer Notulen 27 oktober 2021 
 
A anwezig: Jaqueline Nijman (MR), Matthijs van Ee (voorzitter MR), Jeanette Brinksma 
(directie) en Chantal Wijman (G)MR)) André van Mourik (MR), Marion Idema (MR) 
Notulist: André van Mourik 

 
1. Opening / vaststellen Agenda 

Agenda is akkoord en wordt vastgesteld. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
geen op- of aanmerkingen.  

 
3. Post / WVTTK 

Geen bijzonderheden 
 

4. terugkoppeling informatieavond 21-09-2021 
● vraag van een ouder: er wordt voor godsdienst niet gekeken naar meerdere 

godsdiensten, momenteel kijkt men vooral naar Protestants, waarom ook niet 
meer breed kijken naar andere stromingen? Janneke (docent godsdienst) gaat 
een keer e.e.a. uitleggen in de nieuwsbrief – Matthijs koppelt dit terug naar de 
desbetreffende ouder. 

● vraag van een ouder: waarom maar 1 ouder mee naar de ouderavond – de 
regels waren op dat moment zo dat school deze heeft nageleefd en dus helaas 
maar ruimte was voor 1 ouder om mee naar school te kunnen/mogen. 

● vraag over specifiek (pest)probleem – gesprek met ouders en kind en 
betreffende docent is geweest (MR gaat pestprotocol nogmaals doornemen). 

 
5. Mededelingen Jeanette 

● stand van zaken verkeersveiligheid rondom school 
we wachten nog steeds op terugkoppeling vanuit de gemeente, brief gaat er 
nogmaals uit – MR gaat ook een brief schrijven om er meer aandacht bij de 
gemeente om te vragen 

● 1 oktober telling was 89 kinderen 
● resultaten CITO zijn gereed en worden binnenkort gedeeld 

door Corona lijkt alleen rekenen achter te blijven (actieve instructie mist vooral) 
begrijpend lezen heeft ook wat aandacht nodig, resultaten zijn verder goed en 
conform verwachting 

● begroting wordt binnenkort met Martina van de stichting besproken 
● Studiedag voor de zomervakantie geweest met focus op digitaal kindportfolio 

Kindportfolio wordt dit jaar ingevoerd 
● nieuwe leerkrachten, ondersteuner en onderwijsassistent 

Jojanneke doet ook BSO en dat gaat heel erg goed 
Charlotte is net nieuw en heeft muziekachtergrond en mag hierin ook lesgeven! 
Tom gaat ook erg goed en past goed bij team 

● muziekles via Kunst Centraal gaat dit jaar van start 
workshops op dans, theater, muziek volgen 
Team is super enthousiast over deze methode en kan niet wachten om er mee 



aan de slag te gaan!! 
● sociale veiligheid is besproken en resultaten vanuit leerlingen zijn zeer positief 

 
6. MR Piet de Springer 

 
jaarplan 2020/2121 
● enkele kleine wijzigingen worden doorgevoerd en enkele vragen 

richting Jeanette over o.a. meetbaar maken van succescriteria 
moeten aan MR verduidelijkt worden  
 

7. GMR – verslag 
● er worden diverse werkgroepen gevormd met persoonlijke specialisatie en 

interesse vanuit de deelnemer 
● de directeur van de stichting treed na 5 jaar af en er wordt een sollicitatie 

commissie gevormd om een geschikte vervanger te vinden 
 

8. Jaarplanning MR vergaderingen schooljaar 2021/2022 
volgende vergaderdata zijn: 15 december / 9 maart / 18 mei / 29 juni  
 

9. Rondvraag 
              geen bijzonderheden 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17:45 uur.  
De volgende vergadering is 15 december 

 


