Basisschool De Springplank
Verslag MR/OR-vergadering, 22 augustus 2012
Aanwezig:
Roel Bloo
Marc van den Berk
Brenda Vleeming
Anja Waterschoot
Jos van Tuijl
Martijn van Baare

Carien Schmeink
Mark Donders
Marcia van Loo
Franka van Opstal

Onderwerp

Actie

1. Opening
De eerste vergadering na de zomervakantie. Heel fijn dat
iedereen weer aanwezig is.
2. Jaarverslag schooljaar 2011-2012
Het jaarverslag wordt besproken en iedereen geeft zijn op- en
aanmerkingen. De voorzitter geeft aan diepgang te missen. Het
jaarverslag wordt verduidelijkt en volgt zo snel mogelijk.
Besloten wordt om het jaarverslag niet meer aan ouders mee te
geven maar alleen op de site te zetten.
3. Post
De oude post gaat weg. Marc vd B. neemt de postmap mee naar
huis.
4. Actiepunten
-Marc heeft een gesprek gehad met Judith van Breemen,
welkomstcommissie, over een eventuele buddy-ouder voor niet
Nederlandstalige ouders. Zij heeft nog niet het idee dat er
problemen zijn bij deze ouders, maar zij kaart het aan in de
welkomstcommissie, dus wordt vervolgd.
-Het persoonlijke stukje schrijven: Brenda heeft het stukje
ontvangen van Mark D., Marc vd B., Roel, Marcia en Franka.
Wel fijn om nog aan te geven op welke dagdelen je op school
bent en dus te bereiken bent voor ouders.
-Marc heeft een aanzet gemaakt wat betreft de MR-map. Op
de volgende vergadering wordt het raamwerk gepresenteerd.
Dit schooljaar moet de MR- map af zijn.
-Sportcommissie: er zijn zeker 2 a 3 ouders die graag in een
sportcommissie willen plaatsnemen. Deze ouders zullen
ingelicht worden.
-Schoolplan: dit is goedgekeurd en ligt ter inzage bij de directie.
De voorzitter geeft aan in dit hele goedkeuringsproces wel
diepgang te missen. De MR/OR leden hebben onafhankelijk
van elkaar hun goedkeuring aan het plan gegeven, terwijl de
voorzitter veel opmerkingen en vragen had en daarover ook in
gesprek is gegaan met de directie. Dit geldt ook voor de
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goedkeuring van de verslagen van de vergaderingen. Er
worden wezenlijke zaken besproken en we moeten er dan wel
met zijn allen kritisch naar kijken voordat we onze goedkeuring
geven. Dit is een aandachtspunt voor ons allen!
-Klassenouders: er komt dit schooljaar (in september) weer een
bijeenkomst voor de klassenouders waarin een toelichting
wordt gegeven op hun taken.
5. Vergaderdata MR/OR schooljaar 2012-2013
Donderdag 4 oktober
Dinsdag 13 november
Maandag 14 januari
Donderdag 7 maart
Dinsdag 16 april
Woensdag 12 juni
6. Mededelingen schoolleiding
Personeel:
- Anja is weer volledig aan het werk
- Sandra B werkt weer fulltime
- Sandra W is halve dagen op school
Speerpunten van dit schooljaar:
- Spil/VVE: inhoudelijk krijgt deze vorm, er wordt nog
bewuster geïnvesteerd. In elk geval gaan Korein en
Lumens per 1 januari 2013 samen en dat is natuurlijk
alleen maar goed voor de totstandkoming van SPIL. Dat is
toch weer een partij minder om mee te onderhandelen.
- In de groepen is men druk bezig met het implementeren
van de nieuwe methodes: Estafette (Technisch lezen),
Taal Actief 4 en aardrijkskunde, geschiedenis en
samenleving. Dat vergt veel tijd en aandacht van de
leerkrachten. Of er dus nog hulp nodig is bij het lezen weet
men op dit moment nog niet. De hulp die ouders nu al
bieden kan in principe ook gewoon door de ouders thuis
gedaan worden. Daarnaast wordt er bij de nieuwe
taalmethode geen begrijpend lezen aangeboden. Dit jaar
wordt daarvoor een nieuwe methode gekozen. Nu wordt
gewerkt met de digitale methode Nieuwsbegrip XL. Deze
beantwoordt aan de kerndoelen van begrijpend lezen.
- ICT: de school is ook begonnen met “Zien”, een sociaal
emotioneel volgsysteem.
- 1-Zorgroute: er wordt dit schooljaar gewerkt met
groepsplannen en beduidend minder individuele. De
groepsplannen worden gemaakt in groep 3 t/m 8 gemaakt
op rekenen als ook technisch lezen. In de groepen 1/2 op
het gebied van taal. Het werken met groepsplannen geeft
minder werkdruk voor de leerkrachten want je pakt een
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groepje kinderen met ongeveer hetzelfde leerprobleem
samen en werkt dus ook effectiever voor zowel leerlingen
als leerkrachten.
In alle drie de kleutergroepen is er dit schooljaar een
LIO’er.
Groep 1/2 A: Kimberly Phillippart
Groep 1/2 B: Marisa Cornuit
Groep 1/2 C: Sien van Bommel
De ontwikkelingen rondom de bibliotheek: het is de
bedoeling dat de bieb wordt voortgezet op alle
basisscholen in Eindhoven. Maandag a.s. volgt er een
gesprek en komt er hopelijk meer duidelijkheid.
Een Jeugdgezinswerker heeft aangegeven graag iets te
willen vertellen over Triple P (positief opvoeden). Dit
nemen we mee als mogelijkheid voor een thema avond
op de algemene ouderavond van 4 september a.s.
Per 1 oktober heeft de school 237 leerlingen.
Er is een nieuw directielid binnen de SKPO, de heer Stan
van Alphen
Er is brandweercontrole geweest: 2 aandachtspunten zijn
de deur van de personeelskamer moet dicht blijven en de
gordijnen van het podium zijn afgekeurd. Deze zijn
inmiddels verwijderd.
Ook het proces van een digitale schoolkrant of toch een
papieren versie loopt nog steeds.
De directie geeft aan een stap terug te willen doen en
niet meer bij de vergaderingen aanwezig te zijn om zo
ook de discussie niet in de weg te staan. De MR vindt dit
niet nodig.

7. Ouderavond dinsdag 4 september a.s.
Onderwerpen:
-De topics voor een thema avond, zoals daar zijn social media,
triple P, leespromotie en mogelijk iets vanuit de ouders.
-jaarverslag MR
-financieel jaarverslag
-verkiezingen MR
-TSO
-sportcommissie
-ouderparticipatie
-zichtbaarheid MR
Uitnodigingen voor de info avond worden gemaakt door Jos.
Afspraken over de avond zelf zijn niet gemaakt, dus opening, hoe
wordt het gepresenteerd en verzorgd. (Met het oog op de
toekomst: wie doet wat?)
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8. Financieel verslag
Mark licht het financiële plaatje toe. Er is zo’n 900 euro over. Dit
gaat mee naar het volgende jaar. Schaatsen wordt vervangen
door het kopje sport. Er is ook een nieuwe begroting gemaakt
voor komend schooljaar en deze is akkoord bevonden.
Compliment aan de penningmeester, slechts 1 ouder heeft de
ouderbijdrage niet betaald afgelopen schooljaar!
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9. Schoolgids goedkeuren
Jos past de schoolgids na wat opmerkingen aan.
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10. GMR
De eerste vergadering is op 27 september
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11. Evaluatie BVL
Martijn
Helaas is de subsidieregeling gewijzigd. Wij zouden voor 20122013 een nieuwe methode mogen aanschaffen voor ca. 8,= per
leerling. Per 1 januari 2012 is er een vast bedrag per kind per jaar.
Dat bedrag is wel iets hoger, maar in ons geval beduidend lager. Per
kalenderjaar is de BVL-subsidie nu ca. 1750,=
Het afgelopen jaar was een rustig BVL-jaar.
* Uiteraard is er les gegeven uit de nieuwste versie van "Klaar. . .
Over!"
* De Grote Springplank Fietscontroledag, traditiegetrouw op de
laatste vrijdag voor de wintertijd ingaat, was een succes. Er waren
weinig fietsen die afgekeurd moesten worden. De fietsen die
afgekeurd werden zijn meestal in groep 3 of in groep 8 (vlak voor
kinderen een nieuwe fiets krijgen om naar het voortgezet onderwijs te
gaan)
* Er is een skateles geweest waarbij verkeersveiligheid een belangrijk
item was. (BV. remtechniek)
* De fietsles van "De Fietsschool" is dit jaar niet doorgegaan omdat
we met De Fietsschool niet tot een passende datum konden komen.
Daarom krijgen de groepen 4 en 5 het komende jaar een les
fietstechniek en fietsen in groepen aangeboden.
* Er is aandacht geweest voor de schoolomgeving. De letters
"SCHOOL" die op de Aldendriel staan zijn op ons verzoek tot 2x toe
opnieuw gedaan. Ook zijn er op ons verzoek paaltjes geplaatst op de
hoek Aldendriel/Bouvigne.
* De verkeersouder, Bettina de Ruyter, heeft geregeld dat er 4 "Victor
Veilig" kwamen. Deze moeten nog geplaatst worden. IVM diefstal en
vandalisme moeten deze goed verankerd worden.
* Er is een aantal malen contact geweest met de politie voor
handhaving op de Aldendriel. De meeste overtredingen werden
begaan (en bekeurd) ter hoogte van de Hobbitstee. Het ging hier met
name om parkeren/stoppen op een plaats waar dit niet toegestaan is.

12. Evaluatie TSO
Er is geen evaluatie geweest.
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13. Foto’s MR leden
Dit is niet gebeurd. Er ontbreken nog steeds foto’s van Marcia en
Brenda
14. Verkiezingen einde schooljaar 2012-2013
Martijn stopt met ingang van dit schooljaar als MR lid en wordt
opgevolgd door een collega.
Roel en Marc zijn aftredend en niet herkiesbaar.
De kiescommissie wordt gevormd door Mark, Marc, Roel en
Marcia
15. Rondvraag:
De vrije vrijdag van de laatste schoolweek wordt aangekaart. De
vraag die er ligt is waarom. Dit heeft te maken met een
calamiteitendag. Mocht er onverhoopt een lesdag uitvallen dan
kan deze op die bewuste vrijdag worden ingehaald. Dat betekent
dus ook dat het afscheid van groep 8 op donderdag is en veel
ouders zullen dan veel moeilijker kunnen komen. In de dagen na
de vergadering wordt er een gezamenlijk standpunt ingenomen
en er wordt naar een passende oplossing gezocht.
16. Sluiting
De vergadering wordt gesloten om 22.30u(!!)
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