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*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   
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Datum   Maandag 3 maart 2015 
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 
 
Besluiten 
 

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

4 B Begroting   

  De MR heeft na overleg geen op- of aanmerkingen op de begroting 
van 2015. De MR heeft wel besloten om de directie te verzoeken om 
volgend jaar de begroting te ontvangen voordat deze door STROOM 
is goedgekeurd om op deze manier beter gebruik te maken van het 
adviesrecht. 

MR U 

 B Ingevoegd agendapunt: Proef met het gebruik van tablets in 
groep 4 

  

  Onlangs is in groep 4 een proef gehouden met het gebruik van tablets 
in de klas. Bij deze proef mochten leerlingen hun eigen tablet of 
smartphone meenemen. Naar aanleiding van deze proef heeft de MR 
besloten om de directie te verzoeken om in het vervolg af te zien van 
het gebruik van eigen tablets of smartphones in de klas. Ook als dit 
gedaan wordt als proef. De redenen hiervoor zijn: 
1. Een eigen tablet ondermijnt het uitgangspunt dat alle kinderen 

gelijk zijn. Iedereen moet toegang hebben tot gelijke middelen. 

2. Een eigen tablet valt buiten de verantwoordelijkheid van de 

school. Inhoud en technische staat zou een ongewenst effect op 

kinderen en netwerk kunnen hebben. 

3. De aanwezigheid van eigen tablets in de klas betekent dat een 

eventuele schade door een ander kind ouders voor onverwachte 

kosten laat opdraaien. 

 
 
 
 
 
 

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

 B Ingevoegd agendapunt: Bericht op de website over New 
Pedagogies for Deep Learning 

  

  De MR heeft vastgesteld dat er op de website van de school een 
bericht staat over deelname aan een 3 jarig programma New 
Pedagogies for Deep Learning. Zowel de ouder- als 
personeelsgeleding is onbekend met dit programma. De MR heeft 
besloten om de directie te verzoeken om op korte termijn uitleg te 
geven over dit programma. Dit moet zowel naar de MR, het personeel 
alsook naar de ouders gebeuren. De MR wil graag weten: 

 Wat houd dit programma in? 

 Waarom is de school aangesloten bij dit programma en hoe is dit 

besluit tot stand gekomen? 

 Wat gaan leerlingen, ouders en personeel merken? 

 Wat gaat het programma opleveren en hoe wordt dit 

gecontroleerd? 

 Waarom is dit bericht op de website geplaatst zonder informatie 

vooraf? 

MR U 

 O Ingevoegd agendapunt: formulier m.b.t. gebruik foto- en 
filmmateriaal 

  

  Naar aanleiding van het onlangs verspreide formulier m.b.t. de 
toestemming voor het gebruik van foto- en film materiaal heeft de MR 
besloten de directie over het volgende te informeren. De MR is van 
menig dat het formulier onbegrijpelijk is, de instructies onduidelijk zijn 
en dat de verschillende antwoorden op vragen van ouders voor meer 
verwarring zorgen. De MR vind dat de brief en de reactie op vragen 
niet voldoen aan wat je van de school mag verwachten.  

MR U 

  Op dit moment is er een lijst waarop per leerling is aangegeven of 
foto’s wel of niet gebruikt mogen worden. Op deze lijst wordt (tegen 
eerder uitspraken in) onderscheid gemaakt tussen toestemming voor 
de website en toestemming voor Facebook en Twitter. De MR heeft 
besloten om de directie te adviseren om ouders die door de eerdere 
verwarring hebben gekozen om helemaal geen toestemming te geven 
de mogelijkheid te geven om alsnog toestemming te geven voor de 
plaatsing van foto’s op alleen de website. 

MR U 

 


