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Notulen MR vergadering De Springschans 6 oktober 2022 
 
Aanwezig: 

Oudergeleding Mark Vork 

Oudergeleding Marye Derriks 

Oudergeleding Rachel Koperdraad, voorzitter 

Personeelsgeleding Anoeska van Schie 

Personeelsgeleding Erna Roerhorst, secretaris 

Personeelsgeleding Bianca Pronk 

Directie Guido van Egmond 

 

Overzicht MR-vergaderingen 

6 oktober 2022 17 november 2022 26 januari 2023 

23 maart 2023 25 mei 2023 29 juni 2023 

 

1. Opening en mededelingen 

Guido opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege een aantal nieuwe leden, stelt 

eenieder zich voor. Guido verzoekt binnen deze vergadering afspraken te maken over de 

rolverdeling binnen de MR.  

 

2. Sectorplan Corona 

Het sectorplan is eerder via de e-mail gedeeld. 

Op de vraag van Marye of dit plan niet heel summier is vergeleken bij eerdere situaties rondom 

Corona en of ook het bestuur van stichting Wijzer aan de Amstel hierbij betrokken is, antwoordt 

Guido het volgende: 

T.a.v. het plan en evt. zaken als wel/niet mondkapjes en tests volgt school zoveel mogelijk het 

overheidsbeleid waarbij er ruimte blijft voor leerlingen en leerkrachten om hier gebruik van te 

maken. Indien er op andere gebieden afgeweken zal moeten/kunnen worden dan gaat dit in overleg 

met verschillende directies binnen onze scholen en wordt afgestemd met het bestuur. Kwetsbare 

kinderen worden net als voorheen goed in de gaten gehouden en kunnen op individuele basis op 

school uitgenodigd worden, indien er sprake zou zijn van (gedeeltelijke) sluiting van de school.  

Deze en andere situaties zijn niet in het sectorplan opgenomen om dit goed overzichtelijk en 

compact te houden. Er is een “onderlegger” waarin deze en andere specificaties terug te vinden zijn. 

Het plan wordt bij deze goedgekeurd.  

NB. In een deel van de school zijn reeds CO2 meters aanwezig. Dit schooljaar zullen in alle overige 

ruimtes ook meters geïnstalleerd worden.  

 

3. Notulen en jaarverslag 

Rachel en Mark geven aan de notulen graag zo kort mogelijk na de vergadering te ontvangen. 

Stukken voor de vergadering graag minimaal één week voor de vergadering. Tevens wordt er 

gevraagd de studiedag in overleg met de MR in te plannen.  

 

De ondersteuning op De Springschans komt ter sprake. Welke ondersteuning bieden wij aan op het 

gebied van passend onderwijs en is dit bekend onder de ouders? Anoeska neemt contact op met de 

intern begeleiders en komt hierop terug.  
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N.a.v. het jaarverslag worden de taken binnen de MR besproken. Erna en Anoeska zullen de nieuwe 

contactpersonen voor het CNV zijn.  

Afgelopen jaar heeft de MR een training gevolgd bij het CNV. Mark stuurt de presentatie van deze 

training door aan de huidige leden van de MR.  

 

4. Wvttk 

Rachel vraagt zich af wie er toegang heeft tot de inbox van het mailadres van de MR.  

Het gebruik van EPI-pennen komt ter sprake. Mark bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor training.  

Marye geeft aan dat het goed zou zijn als alle MR-leden zich voorstellen aan ouders het team. Er 

wordt afgesproken dat iedereen een foto en een kort stukje tekst aanlevert. Erna vraagt aan 

Nathalie hoe dit het beste gecommuniceerd kan worden met de ouders en het team. 

 

5. Sluiting 


