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Medezeggenschapsraad OBS De Springschans 

 
oudergeleding: Marit de Ruiter, Saskia Burden, Ruth Post 

teamgeleding: Marianne Zandbergen, Maartje van der Vaart 

Afwezig: Ellen van Dam 

Directie: Dirk Brinkhuis 

Secretaris: Maartje van der Vaart 

 

 

 

 

Agenda: maandag 12 december 2016 Tijd: 19:30 – 21:30 

 

tijd soort onderwerp Trekker actie 

19:30  Welkom+mededelingen 
Voorstellen Marit. Ouder van Rune (3), 

Imme (6), Mats (8). Graag in MR 
vanwege inhoud onderwijs. 

Email adres MR: 
MR.springschans@isobscholen.nl 

  

19:40 Besluit Financien MR 

Hoe verder met de MR rekening 
Geld MR staat nu op de OR rekening. Dit 

is beter te managen dan op de 
schoolrekening. 

Rekeningoverzichten zijn niet helemaal 
compleet, Ruth mist nog het een en 

ander. Welk bedrag wordt er jaarlijks 
gestort door de school? Afspraken met 

Bianca (penningmeester OR) over het 

managen van het geld. 

 Ruth gaat nog in 

overleg met 
Bianca. 
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19:50 Besluit?/Instemming? 
 

Schooltijden 2018-2019 
Keuze maken tussen twee voorstellen. 

(zie bijlage). Leerkrachten gaan met 
beide in principe akkoord. 

Er zijn in overleg met het team 2 
voorstellen gekomen. We hebben met de 

MR een besluit genomen. Met ingang van 
schooljaar 2018-2019 gaan we over op 

een nieuw rooster. Vier gelijke dagen van 
8.30-11.45/13.00-15.00, woensdag van 

8.30-12.30 

  

20:10 Informeren Zonnepanelen 
Info tijdens vergadering 

Onderzoek naar mogelijkheden voor 
zonnepanelen loopt al een aantal 

maanden. School verbruikt te veel 
elektriciteit om in aanmerking te komen 

voor subsidie. Ventilatiesysteem is 
grootverbruiker, sinds de zomer op halve 

kracht (zou een besparing van 1900 euro 
p/j moeten opleveren). 

Rene Hogeveen heeft energiescan 
gedaan. Rapport wordt opgemaakt.  

Zonnepanelen op dak kost 35.000 (ISOB 

wil niet voorschieten). Crowdfunding, 
aandelen zijn mogelijkheden. 

  

20:30 Besluit MR geld en goed doel 
Ruth stelt voor om een deel van het MR 

geld (we hebben nogal wat over). Te 
besteden ten goede van de school.  

Ruth  
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Mr heeft geld over. We stellen 500 euro 
beschikbaar voor een goed doel voor de 

school. 3 Ideeën vanuit team+3  ideeën 
vanuit ouders. Leerlingen mogen kiezen 

welk idee het wordt.  

20:50 Instemming Begroting 2017 

Zie bijlage 
Grote verschillen in de begroting? Ja 

meer geld voor ICT mogelijkheden 

vanwege het steeds grotere onderdeel 
van ICT binnen het onderwijs. Externe 

krachten zijn ondersteuning kinderen met 
financiele rugzak.  

Marianne zou graag meer inzicht hebben 
in de geldstromen tijdens het jaar. In 

september begroting evalueren. 

 Dirk zoekt na wat 

er bij de 
lichte/zware 

ondersteuning 

niet klopt. Antw 
zsm 

 
 

Agendapunt 
september: 

begroting 2016 
evalueren 

21:00 Besluit Evaluatie nieuwe schooltijden 

Hoe gaan we dit doen? 
Nieuwe inlooptijden zijn goed bevallen. 

  

21:15 Informatie GMR 
- Overplaatsing binnen bestuur 

nieuwe regeling (GMR instemming) 
- RIE loopt uit wordt in januari 

besproken in GMR 
- Organisatie van GMR wordt onder 

de loep genomen 
- Jaarverslag ISOB ter inzage voor de 

liefhebber (70 blz.) 

Saskia en Ruth willen het graag 

  
 

 
 

 
 

 
Maartje zorgt 

voor Jaarverslag 

via Tine 
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bekijken 
 

21:20  Rondvraag 
Marianne: bestuur in februari 2017 

prognose voor leerkrachten. Cijfers zijn 
er wel dus een schatting is te maken voor 

de school. 

  

 
Acties 
   
 


