
OBS Piet de Springer Notulen 6 april 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 

Geen op- of aanmerkingen.  

 
3. Post / WVTTK 

Geen bijzonderheden. 
 
4. Mededelingen Jeanette 

 

● Stand van zaken verkeersveiligheid rondom school 

Gemeente Wijk bij Duurstede is / gaat met de scholen in gesprek, we blijven er 

als school / MR druk ophouden. MR heeft een brief aan de heer Venema 

geschreven, nog geen reactie, we gaan hem nog een keer herinneren aan de 

brief 

● portfolio 

vanwege technische problemen was de huidige portfolio niet bereikbaar, er is 

een gesprek geweest met de uitgever om helder te krijgen wanneer de 

groeimap weer volledig beschikbaar komt, maar dat bleek nogal een grote 

uitdaging te zijn. Intussen is de licentie aan ons terugbetaald en zijn we op zoek 

naar een andere partij/portfolio; die is gevonden; meer informatie volgt  

● godsdienstonderwijs 

er komen lessen voor alle kinderen in boeddhisme / islam / protestants-

christelijk welke in 3 groepen verdeeld gaan worden, zodat je in kleine groepen 

onderwijs krijgt in 1 van de 3 stromingen. Er zijn 3 verschillende onderwijzers 

die nauw gaan samenwerken om op elkaar aan te sluiten. Dit gaan we samen 

met enkele scholen uit de stichting volgen. 

● schoolfruit – voedingsadvies - drinken 

er is nog 2 weken schoolfruit, daarna willen we doorgaan met 3 fruitdagen in 

de week, tevens advies / beleid over o.a. traktaties en portiegrootte. Tevens de 

pakjes drinken weer onder de aandacht brengen bij de ouders om dit weer 

terug te dringen, net zoals in het verleden het geval was. 

● formatie 

 het team lijkt intact te blijven zonder wijzigingen, bijna alle gesprekken zijn nu 

 geweest, dus dat ziet er positief uit 

 

 

 

 

 

 

 



5. MR Piet de Springer 
 
concept vakantierooster VO 2022-2023 (ter inzage) 

• rooster is vastgesteld 
 

analyse opbrengsten midden 2021-2022 (ter inzage) 

• Ondanks de onrustige periodes die achter ons liggen zijn de            
resultaten in de meeste groepen gestegen. Dit is heel knap. Op 
een paar punten is extra aandacht nodig. Enkele groepen krijgen 
de komende periode extra daarin aandacht. 

 
evaluatie jaarplan 21-22 (advies) 

• enkele tekstuele en opmaak technische aanpassingen 
doorvoeren en tevens deel over portfolio herschrijven; verder 
geen op- en of aanmerkingen 
 

inspectielogboek speelplaats (ter inzage) 

• Zaken dienen opgelost te worden i.v.m. de veiligheid van de 
kinderen; actiepunt voor volgende MR-vergadering van 19 mei 

 
 

  

  
6. GMR – verslag 

• doorgenomen, geen vragen, op- en of aanmerkingen 
 

7. Rondvraag 
              geen bijzonderheden. 

 
8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 17:00 uur.  

De volgende vergadering is 18 mei 2022 om 16:00 uur 

 


