
OBS Piet de Springer Notulen 18 mei 202 
 

A anwezig: Jaqueline Nijman (MR), Matthijs van Ee (voorzitter MR), Jeanette Brinksma 

(directie), Chantal Wijman (G)MR)), Marion Idema (MR) en André van Mourik (MR) 

 
1. Opening / vaststellen Agenda 

Agenda is akkoord en wordt vastgesteld. 

 
2. Notulen vorige vergadering 

Toevoeging aan punt verkeersveiligheid: er is momenteel contact met de gemeente. 

 
3. Post / WVTTK 

Er is een brief / handreiking binnengekomen t.a.v. de MR en de NPO gelden. 
 
4. Mededelingen Jeanette 

 

● Stand van zaken verkeersveiligheid rondom school  

er is momenteel contact met de gemeente; de heer Venema van de gemeente 

wil een gesprek met ons om te kijken wat de wensen zijn / wat de 

mogelijkheden zijn. De gemeente wil de benaming schoolzone opnemen in de 

bestrating en school wil aanvullend ook borden bij de school. 

● Informatievoorziening naar ouders 

hoe kunnen we de ouders beter bereiken? wat willen ouders ontvangen, hoe 

en op welke frequentie? MR gaat een enquête opstellen richting de ouders, 

omdat er ouders zijn die aangeven dingen te missen… 

● nieuwe methode muziek  

er is een nieuwe methode gekomen met bijbehorend veel instrumenten 

● resultaat eindtoets (IEP) 

evaluatie is zeer positief retour gekomen, percentages allemaal ruim boven 

gemiddelde. Alle door de school gestelde doelen zijn (ruimschoots) behaald. 

● schoolgids / jaarplanning en jaarverslag 

zijn allemaal bijna rond en worden met MR gedeeld 

 

5. MR Piet de Springer 
 

● actiepunt speeltoestel  

er is nieuw zand in de zandbak geplaatst; voor de tegels en de 

goaltjes gaan we de installateur vragen om dit aan te passen / op 

te pakken 

● veiligheid enquête ouders  

deze wordt binnenkort doorgezet 

● digitaal portfolio Social Schools  

is erg enthousiast ontvangen, scheelt erg veel werk voor de 

docenten 

we zouden graag diverse communicatie, agenda etc. willen laten 

verlopen via dit systeem en dan de schoolapp niet meer gebruiken 

 

  

  



6. GMR – verslag 

• doorgenomen, geen bijzondere vragen, op- en of aanmerkingen 

• wat nemen we mee vanuit de MR richting de GMR?  
 

7. Rondvraag 

• Matthijs: Chris komt binnenkort CITO uitslagen toelichten 

• Chantal: Chris komt vanuit BHV rol ook update geven over veiligheid 

• Matthijs: hoe zit het met de verkiesbaarheid van de MR leden? Navragen bij 
Jeanette (actie Chantal) 

• Matthijs: vacatievergoeding voor MR?; navragen bij Stichting (actie Chantal) 

 
8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:40 uur.  

De volgende vergadering is 29 juni 2022 om 16:00 uur 

 


