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Medezeggenschapsraad OBS De Springschans 

 
oudergeleding: René Hogeveen, Saskia Burden, Erwin Huijzer 

teamgeleding: Marianne Zandbergen, Tine Jansen 

Directie: Dirk Brinkhuis 

Notulist: Tine Jansen 

Afwezig: Maartje van der Vaart 

 

 

 

Notulenwoensdag 20 januari 2016 tijd:19.00-20.30 

 

tijd soort onderwerp Trekker actie 

19:00  Welkom+mededelingen 
24 maart  

23 mei 

5 juli 

Volgende vergaderingen 

  

19:10  Professionalisering MR 
Voorlopig even laten rusten 

  

19:30  Vooruitkijken volgend schooljaar 
De jaarplan nog aanvullen met 

instemming/advies/informerend 

  

19:45  Huishoudelijk reglement, statuten 
Allemaal lezen en aanvullen en verbeteren, zodat de 

documenten dan klaar zijn. 

  

20:00  

Advies? 

Directie 

Begroting 2016, er zijn nog enkele vragen: 
1. Hoe gaat het met 500 Euro nascholingsgeld, 

ligt dat bij ISOB, of Springschans?  

2. Directie overlegt welke studie je wilt doen. 

Waar het geld is, is nog niet duidelijk. 
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De MR ziet graag een overzicht krijgen over uitgave 

nascholingsgelden? 

2.Wat zijn de plannen voor de afdracht naar het ISOB? 

Dit is niet geheel duidelijk, Directie weet ook niet wat 

we nu afdragen. Het is niet transparant. 

 
Het gebruik van tablets in de klas. En 

hierbij de verplichting aan ouders om deze 
aan te schaffen. 
Redenen om dit nu op agenda te zetten: 

1. Gepersonaliseerd leren, is beter te realiseren 

met nieuwe ICT materialen.  

2. Kinderen zijn meer verantwoordelijk voor 

materialen die ze zelf aanschaffen. 

Denk er eens over na. Nog geen beleid hierin. 

 

Zonnepanelen op het dak. Ouders kunnen 

deze sponsoren. 
2 ouders hebben dit ingezet. Op het moment dat je zelf 

geld inlegt, brengen zonnepanelen ook geld op. 

 

Mogelijkheid tot het aanbieden van 
gratis/goedkopereplekken voor naschoolse 

activiteiten. Speciaal voor gezinnen die hier 

anders niet aan kunnen deelnemen. 
Dit is mogelijk door deze kosten uit de winst te 

betalen. 

 

Uit het directie-overleg 
Formatie: ISOB heeft geld tekort waardoor er flink 
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gesneden gaat worden in personeel. Ze gaan werken 

met telling vanaf augustus schooljaar. 

23-2 directeur overleg /14-3GMR Daarna gesprekken 

met personeel die in RDDF zitten. Bij ons 4 personen 

zitten in RDDF. 24 maart heeft directie een voorlopige 

groepsverdeling klaar. 

 

Maandag 15 februari thema avond voor alle MR leden. 

Het onderwijs van de toekomst. We zijn uitgenodigd. 

Adres ISOB academie, Rooseveltlaan 1, 1902 DH 

Castricum 

 

 

20:30  Rondvraag   

 
Acties 
Zakboekjes bestellen Maartje 

Stukje info Erwin 

Navragen bankrekening bij bankdeskundige Rene 

Nalv jaarplan een agenda maken voor 24 

maart 

Met rechten erbij: 

instemming,advies,informerend 

Maartje 

Huishoudelijk reglement en statuten lezen 

en opmerkingen sturen naar Rene 

Allen 

In maart op de agenda, duidelijkheid over 

nascholing.  

Dirk/maartje 

Voorlopige groepsverdeling klaar op 20 fèbr Dirk/MT 
 


