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Notulen MR vergadering De Springschans 17november 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 

 
  

Notulen: 

1. Opening en mededelingen  

Rachel is afwezig vandaag. Marye neemt de rol van voorzitter over.  

 

2. Notulen 6 oktober  2022 

Aanvulling :  Anouska zou nog navraag doen bij IB over passend onderwijs. Guido gaat dit 
toelichten. Notulen goedgekeurd, deze komen op de site via Nathalie.  

 

3. Passend Onderwijs.  

Guido licht toe wat wij willen en kunnen bieden aan passend onderwijs. Het  
schoolondersteunings profiel (geldig voor 4 jaar ) is daarvoor . Dit staat op de website en 
komt de volgende keer langs de MR. Daar staat in wat wij wel en niet aan ondersteuning 
kunnen bieden. Hierin staat bijvoorbeeld voor leerkrachten beschreven hoe te handelen en 
wie/wat in te schakelen. Beschrijvingen van de 6 fasen van ondersteuning staan 
bijvoorbeeld beschreven in kwaliteitskaarten die wij gebruiken. Dit kan niet zo 1 op 1 naar 
ouders. Nathalie gaat e.e.a. samenvatten in een document bestemd voor ouders zonder alle 
afkortingen en vaktaal.  Verzoek van Mark om dit ook makkelijk vindbaar op de site te 
zetten. 

  

4. Proces naar nieuw schoolplan toegelicht door Guido 

Alle ouders wordt gevraagd input te geven dmv van een enquête. We bespreken kort het 
voorstel voor de vragen in de enquête.  

 Opmerkingen: Kunnen ouders ook anoniem de vragen beantwoorden?  Is er een 
mogelijkheid om een deel multiple choice te doen en laten aanvullen met evt opmerkingen. 
Hoe belangrijk vinden we het sociale welbevinden van het kind? Het cognitieve zou voor 
iedereen duidelijk kunnen zijn omdat ouders non-stop toegang hebben tot de resultaten 



  Schooljaar 2022-2023 

 
 

2 
 

van hun kind. De cijfers op het rapport zijn dus veelal geen verrassing. Daar lijkt de focus op 
te liggen. We constateren dat het welbevinden terug te vinden is in de opmerkingen van de 
leerkracht en uiteraard in gesprekken tussen leerkracht en ouder. Daarnaast komt dit in het 
portfolio van elke leerling meer de orde. Daar is onlangs mee gestart. 

Tips voor de enquête: Anoniem of niet/ taalkundig nalopen en ombouwen naar forms. 
Anderstaligen mogen in het Engels reageren. Guido vertelt over de info sessie voor 
anderstalige ouders die onlangs is gehouden en door hen zeer positief gewaardeerd werd. 

 

5. Stand van zaken verkeerssituatie rondom school 

Weinig veranderingen tov voorgaande jaren. We willen het graag beter maar de realiteit 
toont dat het lastig is om gedrag van mensen te veranderen.  Er is geen evidente oplossing. 
We blijven meldingen doen naar de gemeente om het onder de aandacht te houden. In de 
eerstvolgende oudercommunicatie wordt er opnieuw aandacht aan besteed.  

 

6. Info tav EPI-pen  

Mark heeft contact met een verpleegkundige die evt instructie zou kunnen geven. Guido 

licht toe dat dit lastig is om op deze manier te regelen. De school is hiertoe nml niet 

verplicht. De ouder is verantwoordelijk in deze en licht de leerkracht in hoe te handelen. 

Deze handeling dient uiteraard opgenomen te worden bij de overdracht naar een nieuwe 

leerkracht.   

 

7. Update formatie en vacatures 

Er is een ondersteuner (met een ambitie voor de PABO) voor 2 dagen per week 
aangenomen voor ondersteuning van de groepen 1 en 2. Voor ondersteuning blijken er 
ineens kandidaten zich te melden, ook via uitzendbureaus. Daarnaast starten er in het 
nieuwe jaar 2 zij-instromers die evt na de zomer dan zelfstandig een klas kunnen draaien. 
Joska gaat in Januari meer IB-werk doen dus voor de kleutergroep Vlinders moet nog een 
oplossing komen. Intern moet er af en toe helaas nog geschoven worden.  

Vacature gym; Nog geen kandidaten, maar in Januari zal Stan waarschijnlijk met extra tijd 
kunnen uitbreiden.  

 

8. Wvttk 

- Anoeska zorgt ervoor dat wij een jaarplanning krijgen zodat we weten wat er voor de MR 
te bespreken staat de rest van dit schooljaar.   

- Cursus voor MR 21/11 op de Zon: Bianca, Marye en Mark gaan hierheen en zullen indien 
nodig informatie terugkoppelen naar de MR.   

- Soms moeten leerlingen langer op school blijven om bijvoorbeeld iets af te maken. Ouders 
zijn hier dan niet van op de hoogte. Mark vraagt of dit dan evt in Parro aan de ouder 
kenbaar te maken is. We vragen ons af hoe wenselijk we dit vinden en Guido gaat 
inventariseren in met name de bovenbouw. 

- Onder sommige ouders bestaat het idee dat groepsouders gekozen worden in bijvoorbeeld 
groep 3 en dat blijven tot en met groep 8. Dit is niet zo. In elk leerjaar wordt er opnieuw 
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geïnventariseerd wie van de ouders deze taak zou willen uitvoeren. We geven ook andere 
ouders de kans zich aan te melden en onderling af te stemmen wie het dat jaar gaan doen.  

 

9. Afsluiting 
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