
 

 
MR de Springschans 

17 oktober 2019, 20:00 uur  

Locatie: teamkamer 

Aanwezig: 

Guido van Egmond, Michel van Kruitsum, Jacqueline van Klaren, Monique Thimister, Kirsten 

Kooijman, Kelly Petrus 

Notulen: 

 

1. Opening en mededelingen 

-Kennismaking Guido 

-Kennismaking Monique 

 

2. Notulen 19 juni bespreken (zie bijlage) 

-Kirsten geeft aan dat een aantal documenten nog niet klaar waren voor de 

vergadering. Laten we dit als aandachtspunt houden voor volgend jaar.  

-Kirsten vraagt zich af of we nog actie moeten nemen op het feit dat sommige 

ouders de uitnodigingen voor de ouderavonden niet krijgen. Dit gaat vanaf dit jaar 

anders dus actie is niet nodig.  

-Notulen zijn goedgekeurd.  

 

3. Jaarverslag (zie bijlage) 

-Jaarverslag is goedgekeurd.  

-Er is door Nathalie gevraagd of wij een stuk willen schrijven voor de Website. 

Jacqueline heeft hier al een opzet voor gemaakt. Zij zal dit via de mail versturen. 

Daarna kan Nathalie deze op de website plaatsen.   
 

4. Gedragscode (zie bijlage) 

-Monique vraagt zich af of dit eerst langs het team moet. Kirsten geeft aan dat dit in 

het MT besproken is. Het is belangrijk dat, als wij het document goed hebben 

gekeurd, het team hierover geïnformeerd wordt zodat iedereen van de code afweet. 

Laten wij er als MR ook voor zorgen dat dit document jaarlijks geëvalueerd wordt. 

-Als MR vinden we het document kort, bondig en duidelijk.  

-De gedragscode is goedgekeurd.  

 

5. Website 

-Michel heeft een aantal punten naar Nathalie gestuurd.  

-De foto's op de website zijn stockfoto's. Guido geeft aan dat we in de toekomst 



misschien foto's van onze school gaan gebruiken.  

 

6. Calamiteitenplan (Zie bijlage) 

-Pagina 12: fluoricerend moet worden aangepast.  

-Het plan is goedgekeurd. 

 

7. Sociale veiligheid protocol (zie bijlage) 

-Goed leesbaar en duidelijk document.  

-Het protocol is goedgekeurd.  

 

8. Communicatie met ouders 

-Algemeen 

Ouders worden nu geïnformeerd via de website. Michel geeft aan dat afgesproken is 

dat ouders via de mail een bericht zouden krijgen als er nieuws is op de website. 

Guido geeft aan dat belangrijke/urgente informatie alsnog via de mail wordt 

verstuurd. Guido gaat vastleggen hoe en hoe vaak wij informatie verstrekken. Hij 

controleert even bij Nathalie hoe dit nu is afgesproken. Michel zijn voorstel is om 

alles op de website te vermelden, 1 keer per maand een mail met een samenvatting 

van alle nieuwsberichten en belangrijke/urgente informatie via de mail. Guido geeft 

aan dat we dit na een half jaar gaan evalueren. 

-Proces rondom nieuwe leerlingen 

Kirsten heeft een overleg gehad met de peuteropvang. Hier zijn een aantal 

actiepunten uit voort gekomen. Tijdens de volgende vergadering zal dit verder 

besproken worden.  

-Discussiërend  

Jacqueline geeft aan dat zij het gevoel heeft dat bepaalde zaken (m.b.t. individuele 

leerlingen) niet worden overgedragen van leerkracht op leerkracht. Dit is zonde, 

want je bouwt in een jaar natuurlijk veel op. Voor de voortgang van een leerling is 

het van essentieel belang dat veel informatie wordt doorgegeven naar de volgende 

leerkracht. Guido noemt dit een kwalijke zaak. Kirsten geeft aan dat we ons hier wel 

degelijk van bewust zijn, maar dat dit blijkbaar nog niet goed genoeg gaat. Actiepunt 

om dit in het MT te bespreken. 

 

9. Parkeren K&R 

-Michel en Rachel geven aan dat ouders de auto's parkeren op de K&R plaatsen. Dit 

levert gevaarlijke situaties op. Jacqueline geeft aan dat ook voor de school 

gevaarlijke situaties ontstaan.  

-Guido geeft aan dat wij natuurlijk ook een veilige situatie rondom school willen. Wij 

zetten dit dus regelmatig op de website. De wijkagent is hier ook van op de hoogte 

en deze zal dit probleem proberen te handhaven. Guido zal zelf ouders erop 

aanspreken wanneer hij ziet dat er gevaarlijke situaties ontstaan.  

-Michel geeft aan dat zijn vrouw eventueel een poster zou kunnen maken om hier op 

school op te hangen.  

-Kirsten geeft aan dat we het wel eens gehad hebben over verkeerouders. Maar ook 



dit komt niet van de grond en is bijna niet haalbaar. Je wil ook geen conflicten krijgen 

tussen de ouders.  

-Michel geeft aan dat we dit ook bij de gemeente kunnen aangeven. Guido geeft aan 

de we dit gaan melden bij de gemeente.  

 

10. Wvttk 

-Kirsten vraagt zich af of Jacqueline en Michel al iets vernomen hebben over de 
staking van 6 november. Zij hebben de mail gelezen maar nog niets gehoord van 
andere ouders.  
 

11. Afsluiting 

 

 

Actiepunten n.a.v. vorige vergadering: 

 Lotte informeert de MR wanneer zij kunnen meekijken met de nieuwe website voor 

eventuele opmerkingen. 

 Instemming MR schoolgids moet nog voor de vakantie, dit kan per mail, de 

veranderde punten zullen dan gearceerd zijn, we kunnen dan per mail akkoord 

geven. 

 Uitzoeken van checklist nieuwe leerling > Kirsten is hiermee bezig 

Actiepunten volgende vergadering: 

 Kirsten gaat verder met het proces rondom nieuwe leerlingen. 

 Kelly verstuurt de definitieve agenda naar het team en naar Nathalie om te 

publiceren op de website zodat iedereen de vergadering bij kan wonen. 

 Kelly verstuurt de notulen naar het team zodra deze is goedgekeurd ook zal deze 

verstuurd worden naar Nathalie zodat deze op de website gepubliceerd kan worden.  

 Kelly stuurt het jaarverslag naar Nathalie zodat deze op de website gepubliceerd kan 

worden.   

 Jacqueline maakt een opzet voor een stukje op de website. Deze zal ze naar de MR 

sturen, daarna kan deze op de website.  

 Overdracht van groepen/leerlingen wordt in MT verder besproken, komt terug op 

volgende vergadering. 

 

Volgende vergadering:  

Datum: 28-11-2019, 20.00 uur 

Locatie: De Springschans 

 

Volgende vergaderingen:  

 23-01-2020, 20.00 uur 

 26-03-2020, 20.00 uur 



 14-05-2020, 20.00 uur 

 18-06-2020, 20.00 uur 

Vergaderingen GMR:  

 05-11-2019, 19.30 uur 

 21-01-2020 (met RvT), 19.00 uur 

 26-03-2020, 19.30 uur 

 12-05-2020, 20.00 uur  

 16-06-2020 (met RvT), 19.00 uur 

  

Overzicht contactgegevens leden MR de Springschans: 

 

 Leerkrachten  Ouders 
 

Naam Kelly Petrus (Secretaris) Naam Michel van Kruistum (voorzitter) 

Telefoo
n 

06-48275517 Telefoo
n 

06-11525040 

E-mail k.petrus@springschansuithoorn.nl 
 

E-mail Michelvk@gmail.com 

Naam Kirsten Kooijman Naam Rachel Rijnboutt 

Telefoo
n 

06-12610062 Telefoo
n 

06-48502884 

E-mail k.kooijman@springschansuithoorn.nl 
 

E-mail Rachel_koperdraad@hotmail.com 

Naam Monique Thimister Naam Jacqueline van Klaren 

Telefoo
n 

06-11134243 Telefoo
n 

06-53335473 

E-mail m.thimister@springschansuithoorn.nl 
 

E-mail Jackvklaren@gmail.com 
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