MR OBS Piet de Springer Notulen 15 december 2021
Aanwezig: Jaqueline Nijman (MR), Matthijs van Ee (voorzitter MR), Jeanette Brinksma
(directie) en Chantal Wijman (G)MR)), Marion Idema (MR)
Afwezig: André van Mourik (MR)
1. Opening / vaststellen Agenda
Agenda is akkoord en wordt vastgesteld.
2. Notulen vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.
3. Post / WVTTK
Geen bijzonderheden.
4. Mededelingen Jeanette
● Stand van zaken verkeersveiligheid rondom school
We wachten nog steeds op terugkoppeling vanuit de gemeente. Er is eerder al
een brief gestuurd door directie en de bestuurder. Matthijs heeft een brief
opgesteld namens de MR en stuurt deze naar de overige MR-leden voordat
deze naar de gemeente wordt verstuurd.
●

Kerstdiner is verschoven naar donderdagmiddag 16 december a.s. We maken
er wat van!

●

Er is een klacht geweest. Hiervoor is school naar de geschillencommissie
geweest. De casus is inhoudelijk, maar met behoud voor privacy, in de MR
besproken. De MR vindt dat de school goed gehandeld heeft.

●

We zijn bezig om een nieuwe muziekmethode uit te kiezen. Op het moment
wordt er ‘proefgedraaid’ met twee verschillende methodes. Verder volgen de
teamleden dit jaar scholing op het gebied van ‘muziek’. Twee collega’s zijn al
naar een bijscholing van Kunst Centraal geweest; mediakunst. De overige
collega’s volgen in de loop van het jaar een workshop.

5. MR Piet de Springer
digital kind portfolio (advies)
● Chantal presenteert het kindportfolio / de Groeimap.
analyse CITO eind schooljaar 2020/2021 (ter inzage)
● De analyse van de Cito wordt inhoudelijk besproken.
begroting (advies)
De MR (oudergeleding) heeft eerder een aantal vragen gesteld. Nadat
deze vragen zijn beantwoord, wordt er nu positief advies op de begroting
gegeven.
anti pest protocol (advies)
● We voegen een verwijzing naar WhatsHappy toe. Verder koppelt
Chantal nog wat tips terug naar Jeanette.
gedragsprotocol
● Geen bijzonderheden. Goed dat dit protocol ieder schooljaar
opnieuw onder de aandacht wordt gebracht (als bijlage bij de
informatiegids die worden verspreid tijdens de algemene

informatieavond.
concept vakantierooster VO 2022-2023 (advies)
● Er wordt dit jaar maar één scenario voorgedragen en hoeft dus geen
advies voor een keuze te worden gegeven.
6. GMR – verslag
Geen nieuw verslag. Chantal was afwezig tijdens de laatste GMR-vergadering.
7. Rondvraag
geen bijzonderheden.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 16:40 uur.
De volgende vergadering is 9 maart 2022.

