
 

 
MR de Springschans 

18 juni 2020, 20:00 uur  

Locatie: teamkamer  

Afwezig: Rachel Rijnboutt 

Agenda: 

 

1. Opening en mededelingen 

N.v.t. 
 

2. Terugblik/vooruitblik Corona-tijd 

- Hoe is het gegaan?  
Fijn om de "normale" draad weer op te pakken. Kinderen vinden het fijn om elkaar 
weer te zien en dat alles weer gaat zoals het voor hun gevoel hoort te gaan. 
Natuurlijk zijn er zaken die even anders gaan, maar dat zijn kleine dingen. Ouders 
geven aan dat kinderen het weer heel fijn vinden om elkaar weer te zien.  
Michel vraagt zich af hoe de kinderen met achterstanden zijn ondersteund? Michel 
heeft van enkele (2) ouders gehoord dat zij te weinig ondersteund zijn. Hij geeft aan 
dat wij als school een te passieve houding hebben gehad. Michel en Jacqueline 
geven aan dat er digitaal meer gedaan had kunnen worden. Het verschil met andere 
scholen was groot. Lopen wij als school op ICT-gebied achter?  
- Hoe gaan we verder? 

De kinderen krijgen een rapport die er anders uit zal zien dan andere jaren. Tijdens 
de schoolbespreking aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we een plan 
uitstippelen voor komend jaar. Hoe gaat het lesprogramma eruitzien? Welke doelen 
stellen we? Ook wachten we de informatie van de overheid af of wij volgend 
schooljaar weer kunnen starten met het reguliere rooster.  
 

3. Notulen 14 mei bespreken (zie bijlage)  
Akkoord.  
 

4. Verantwoording lesuren  
Tijdens de vergadering wordt deze uitgedeeld en toegelicht.  
-Instemming MR 

Guido geeft toelichting. Kinderen maken 20 uur te veel. Fijn om deze marge te 
hebben.  
MR stemt in.  
 

5. Schoolgids, addendum (zie bijlage) 
-Instemming MR 

Jacqueline vraagt zich af of wij nog conclusies trekken uit de schooladviezen. Als 



school checken we met het VO of wij goede adviezen geven. Behalen kinderen de 
diploma's die wij verwachten?  
MR stemt in. 
 

6. Invoering Parro (zie bijlage) 
De invoering van Parro is een deel van het communicatieplan. Het volledige 
communicatieplan komt volgende schooljaar op de agenda.  
Guido ligt toe dat deze brief naar ouders gaat en dat hij graag advies van de MR wil. 
Michel geeft aan dat het belangrijk is om beide ouders te mailen. Dit gebeurt ook nu 
met Parnassys en zal zo blijven met Parro. Soms komen we erachter dat informatie 
niet klopt. Belangrijk ook dat ouders het goed doorgeven. Met Parro wordt dit een 
stuk makkelijker. Jacqueline vraagt zich af of de rol van contactouders hiermee komt 
te vervallen. Dit gaan we komend jaar ervaren.  
MR stemt in.  
 

7. Scholingsplan (zie bijlage) 
Kirsten geeft een toelichting.  
PMR stemt in.  
 

8. Jaarplan  
Deze is nog niet af. Mogelijk volgt hij in de week voor de vergadering en anders komt 
het op een later moment terug.  
Het is niet gelukt om het jaarplan af te krijgen. Guido heeft al wel input gekregen 
vanuit het team. Hij heeft het jaarplan geschreven en deze ligt nu bij het MT.  Guido 
deelt het bestand zodra het af is. Kelly verzamelt de eventuele vragen en zal deze 
delen met Guido.  
 

9. Planning vergaderingen volgend schooljaar.  
Zie volgende pagina van deze agenda.  
MR stemt in. 
 

10. Wvttk 

Punt van Rachel 
De communicatie rondom langdurig zieke leerkrachten zou beter kunnen. Ouders 
vinden het fijn als er duidelijkheid is. Ook als er positieve geluiden zijn, is het fijn om 
dit te horen. Ouders en kinderen leven mee met de leerkrachten.  
Punt van Kirsten 

Punt vanuit de GMR. In dit reglement staan taken voor de MR en de GMR. Kirsten 
deelt dit document met Kelly. Kelly verstuurt dit document en verzamelt eventuele 
vragen. Graag terug sturen vóór 1 september. GMR vergadert 8 september en wil 
het dan goedkeuren.   
Punt van Kelly 

De luchtventilatie in de oudbouw is echt heel slecht. Guido geeft aan dat Mogens 
hiermee bezig is. Volgend jaar wordt dit aangepakt.  
Punt van Michel 
Waarom zijn de oudergesprekken onder werktijd en niet 's avonds? Michel heeft nu 
als niet prettig ervaren. Ouders kunnen altijd in gesprek met de leerkracht om een 



nieuwe afspraak te maken.  
 

11. Afsluiting 

 

 

Actiepunten volgende vergaderingen: 

 Kirsten gaat verder met het proces rondom nieuwe leerlingen. 

 MR bekijkt het jaarplan en stuurt eventuele vragen naar Kelly. Kelly overlegt met 

Guido.  

 MR bekijkt het GMR-reglement en stuurt eventuele vragen naar Kelly. Kelly overlegt 

met Manja.  

 Kelly verzamelt de data van de GMR en zet deze in de volgende agenda.  

Volgende vergadering (schooljaar 2020-2021):  

 01-10-2020, 20.00 uur 
 26-11-2020, 20.00 uur 
 21-01-2021, 20.00 uur 
 25-03-2021, 20.00 uur 
 20-05-2021, 20.00 uur 
 24-06-2021, 20.00 uur 

Vergaderingen GMR:  

 
 16-06-2020 (met RvT) 

  

Overzicht contactgegevens leden MR de Springschans: 

 

 Leerkrachten  Ouders 

 

Naam Kelly Petrus 

(Secretaris) 

Naam Michel van Kruistum 

(voorzitter) 

Telefoon 06-48275517 Telefoon 06-11525040 

E-mail k.petrus@springschan

suithoorn.nl 

 

E-mail Michelvk@gmail.com 

Naam Kirsten Kooijman Naam Rachel Rijnboutt 

Telefoon 06-12610062 Telefoon 06-48502884 

E-mail k.kooijman@springsch

ansuithoorn.nl 

 

E-mail Rachel_koperdraad@

hotmail.com 

Naam Monique Thimister Naam Jacqueline van Klaren 

Telefoon 06-11134243 Telefoon 06-53335473 
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E-mail m.thimister@springsc

hansuithoorn.nl 

 

E-mail Jacqkvklaren@gmail.c
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