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Medezeggenschapsraad OBS De Springschans 

 
oudergeleding: Marit de Ruiter, Saskia Burden, Ruth Post 

teamgeleding: Marianne Zandbergen, Ellen van Dam, Maartje van der Vaart 

Afwezig: Marit de Ruiter (vakantie) 

Directie: Dirk Brinkhuis 

Secretaris: Maartje van der Vaart 

 

 

 

 

Agenda: maandag 26 september 2016 Tijd: 19:30 – 21:30 

 

tijd soort onderwerp Trekker actie 

19:30  Welkom+mededelingen 
Voorstelrondje leden, kennismaking 

  

19:40 Besluit MR jaarplan en andere zaken: 

-Jaarplan 2016-2017 
bespreken/aanvullen/goedkeuren.  

Plan besproken. Saskia doet nog een paar 
laatste aanpassingen 

- Financien MR  
Blijven moeizaam. Ruth wordt nieuwe 

penningmeester en gaat hier mee aan de 
slag=rekening opheffen en geld 

overhevelen naar schoolrekening. 
- taakverdeling MR vaststellen 

Voorzitter: Saskia Burden 
Secretaris: Maartje vd Vaart 

Penningmeester: Ruth Post 

Stukjes info: Saskia 
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- Vergaderdata:Ma 26-9,Di 29-11,Wo 25-
1,Do 6-4,Ma 22-5,Di 27-6 

20:00 Informatie 
Besluit 

Advies 

Schooltijden 2018-2019 
Plan van aanpak voor de komende periode. 

Dirk heeft een voorstel 
MR kan aanvullen, ideeen uitwisselen. 

Doel: plan van aanpak voor het komende 
schooljaar opstellen. 

Stap 1: werkgroep schooltijden. Op di 4 

okt en do 6 okt zijn er brainstormsessies 
voor leerkrachten. Daarna gaat de 

werkgroep een aantal ideeen verder 
uitwerken. (tijdpad okt-nov) 

Stap 2:Voorstel naar MR 29-11 (per mail 
11-11) 

Stap 3: dichttimmeren voorstel 
 

Maartje Brainstormsessies 
4 en 6 okt. 

Voorstel naar MR 
11-11 

20:30 Instemming Schoolgids 2016-2017 

Schoolgids beoordelen en zo mogelijk 
instemming geven. 

Inhoud is veelal goedgekeurd. Aantal 
stijlfouten worden er nog uitgehaald 

 Tot vr 30-9 input 

via mail naar 
Maartje 

Maartje stuurt het 
door naar Dirk 

21:00 Besluit Evaluatie nieuwe schooltijden 
Hoe gaan we dit doen? 

Er zijn geen klachten/opmerkingen van 
ouders gekomen. Team heeft begin 

schooljaar al besloten om inloop te 
verlengen naar 10 minuten. 

 

Maartje Stukje in 
volgende info 

21:15 Informatie GMR   
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Heeft in de vergadering gepraat over een 
nieuwe raad van toezicht voor het ISOB. 

Er is nu een vacature uitgezet in de 
dagbladen. 

 

21:20  Rondvraag 

Opmerking vanuit ouders: beperk ouders in 
de school! Houdt bovenbouw-ouders buiten 

de deur.  

Idee: inloopkwartier om ouders wel 
gelegenheid te geven werk te bekijken etc. 

  

 
 

 

 
 

Zonnepanelen op 
volgende agenda 

29-11 

 

Acties 
   
 


