
 

Notulen MR de Springschans 28 november 2019 
 

Aanwezig: Michel van Kruistem, Rachel Rijnboutt, Jacqueline van Klaren, Kelly Petrus, Kirsten 

Kooijman, Monique Thimster en Guido van Egmond (t/m punt 5).  

 

1. Opening en mededelingen 

De vergadering wordt geopend, er zijn geen mededelingen. 

 

2. Notulen 17 oktober bespreken (zie bijlage) 

De notulen worden door de aanwezigen goedgekeurd.  

 

3. Jaarplan (mondelinge toelichting) 

Guido licht de inhoud van het jaarplan toe. Het team is bij elkaar gekomen en heeft doelen en 

ambities voor het komende jaar gesteld. Deze input is inmiddels verzameld. N.a.v. deze 

bijeenkomsten en input wordt er vorm gegeven aan de uitvoering van het jaarplan. Dit schooljaar 

gaat er o.a. onderzoek plaatsvinden naar het werken met een portfolio en er wordt onderzocht op 

wat voor wijze er met een leerlingenraad gewerkt gaat worden. Aan het einde van het schooljaar 

wordt geëvalueerd op de gestelde doelen.  

 

Vraag vanuit de oudergeleding: Is het mogelijk dat leerlingen ook een rol van betekenis kunnen 

spelen bij het evalueren van het jaarplan? 

Dit zou terug kunnen komen in de leerling-tevredenheidspeiling.  

 

4. Investeringen (zie bijlage)  

Het overzicht van investeringen wordt toegelicht. Het plan is ingediend, maar geniet nog geen 

goedkeuring.  

 

5. Leerlingenaantal per 1 oktober en daarbij behorende consequenties (zie bijlage) 

De leerling prognose wordt toegelicht. Deze laat een daling in leerlingaantal zien wat consequenties 

kan hebben voor het aantal groepen wat gehanteerd wordt.  

De werkgroep profilering komt binnenkort samen om kritisch te kijken naar de profilering van De 

Springschans. Tevens is er binnen het directeurenoverleg van Wijzer aan de Amstel gesproken over 

een open ochtend/middag.  

 

6. Overdracht van leerlingen 

Kirsten geeft aan dat dit punt is besproken in het MT. We nemen de input van ouders hierin mee en 

zullen dit punt ook met het team evalueren. 

 

Tevens wordt er kritisch gekeken naar de huidige gesprekkencyclus. Vragen die hierin worden 

meegenomen zijn: Wat wordt de frequentie van de gesprekken? Is dit voor iedere leerling gelijk? 

Worden leerlingen (vanaf een bepaalde groep/leeftijd) bij een gesprek verwacht? Op wat voor wijze 

nodigen we de ouders uit? 

 

  



 
7. Communicatie met ouders 

Het stuk over de MR voor op de website is aangeleverd, zodat deze op de website geplaatst kan 

worden. 

Er wordt vanuit school minder gemaild naar ouders. Een reminder (om ouders te wijzen op 

belangrijke informatie wat op de website wordt geplaatst) wordt op prijs gesteld.   

Er wordt opgemerkt dat niet alle ouders van nieuwe leerlingen dezelfde informatie krijgen. Vanuit 

school wordt het proces van inschrijving, tot start op school, onder de loep genomen en waar nodig 

aangepast.  

 

8. Wvttk 

• Voorheen werden leerlingen, die deelnamen aan de ‘Pas-klas’ begeleidt door de intern 

begeleiders. Dat gebeurt nu niet meer; dit doen de leerkrachten nu zelf.  

• De hekken op schoolplan openen en sluiten slecht. Hier zal onderhoud voor plaatsvinden. 

• Het vakantierooster ligt op dit moment bij de GMR, ter goedkeuring.  

 

9. Afsluiting 

 

Volgende vergaderingen:  
• 26 maart 2020 

• 14 mei 2020 

• 18 juni 2020 
 

Vergaderingen GMR:  
• 24 maart 2020/26 maart 2020 

• 12 mei 2020  

• 16 juni 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@springschansuithoorn.nl E-mail Michelvk@gmail.com 

Naam Kirsten Kooijman Naam Rachel Rijnboutt 

Telefoon 06-12610062 Telefoon 06-48502884 

E-mail k.kooijman@springschansuithoorn.nl E-mail Rachel_koperdraad@hotmail.com 

Naam Monique Thimister Naam Jacqueline van Klaren 

Telefoon 06-11134243 Telefoon 06-53335473 

E-mail m.thimister@springschansuithoorn.nl E-mail Jackvklaren@gmail.com 
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