
 
 

Besluitenlijst MR vergadering OBS De Walsprong 
 

 

 

 

*Toelichting categorieën en prioriteiten 
1: S Standaard aan het begin van de vergadering 5: M MR interne zaken 
2: I Aangaande instemmingsrecht  6: O Overig 
3: A Aangaande adviesrecht 7: E Standaard aan het eind van de vergadering 
4: B Beleid   
**Toelichting op verantwoordelijke geledingen 
MR Gehele MR P Personeelsgeleding 
O Oudergeleding   
***Toelichting op stemming 
U Besluit unaniem genomen M Besluit met normale meerderheid genomen 
2/3 Besluit met twee derde meerderheid genomen   
    

16 oktober 2014  mr walsprong-besluitenlijst 141006-v0 definitief.docx Pagina 1 van 1 

Datum   maandag 6 oktober 2014 
Locatie  OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a, Zaltbommel 
 
Aanwezig 
 
Personeelsgeleding Betty Vissers, Ditsy de Vos-Thijssen, Ingrid van de Meer 
Oudergeleding Astrid van Hemert, Kees Hemmes 
Directie   
 
Afwezig 
 
Oudergeleding Wilco van Hemert 
 
Besluiten 
 

# Cat* Agendapunt / besluiten G** S*** 

4 M MR Jaarplan 2014/2015   

  De MR gaat een jaarplan opstellen voor het komende schooljaar. 
Naast de jaarlijkse terugkerende zaken is er besloten om dit jaar aan 
de volgende punten extra aandacht te besteden: 

 Het beleid m.b.t. het ontstaan en voorkomen van werkstress bij 

personeel.  

 Het beleid m.b.t. het verwerken van en de bescherming van 

persoonsgegevens van ouders en leerlingen. 

 Tussentijdse rapportage van de prestaties van leerlingen naar de 

ouders toe. 

 Het MR huisreglement. 

 Een betere bekendheid en zichtbaarheid van de MR bij de ouders. 

Deze punten zullen voor de volgende vergadering verder worden 
uitgewerkt. 
 

MR M 

4a B Ingevoegd: tablets in de klas   

  Vanuit de ouders is aangegeven dat er in de klas is verteld dat 
binnenkort de eigen tablet in de klas mag worden gebruikt. Navraag in 
de klas heeft dit bevestigd. Aangezien er in de MR een aantal vragen 
zijn ontstaan is er besloten om bij de directie na te vragen wat het 
exacte besluit en beleid is m.b.t. het gebruik van de eigen tablet. 
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