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*Toelichting categorieën en prioriteiten 
1: S Standaard aan het begin van de vergadering 5: M MR interne zaken 
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Datum   Maandag 18 mei 2015 
Locatie  OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a, Zaltbommel 
 
Aanwezig 
 
Personeelsgeleding Betty Vissers, Ditsy de Vos-Thijssen, Ingrid van de Meer 
Oudergeleding Kees Hemmes, Wilco van Hemert 
Directie  Lida Valk, Esmée Smit 
 
Besluiten 
 

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

4 B Vertrek van Lida Valk   

  Naar aanleiding van de mededeling dat Lida de Walsprong gaat 
verlaten en de toelichting daarop van de algemeen directeur van 
Stroomm is besloten om eerst verder mededingen omtrent een 
opvolger af te wachten. 

MR U 

6 M Tevredenheidsonderzoek nieuwe schooltijden   

  Er is besloten om een verslag van de resultaten op te stellen, inclusief 
de aanbevelingen, en dit beschikbaar te stellen aan directie, 
personeel en ouders. 

MR U 

  Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek onder 
leerkrachten en ouders is besloten om de directie te vragen om: 
- op korte termijn te kijken naar een oplossing voor de ontevredenheid 
van leerkrachten over de invulling van de pauze en de werkdruk die 
dit mee brengt. 
- te onderzoeken hoe de dagindeling zo kan wijziging kan worden dat 
er meer tijd is om rustig te eten.  
- te onderzoeken hoe het buitenspelen en het toezicht daarop kan 
worden verbeterd. 

MR U 

  Er is besloten dat de gedigitaliseerde inzendingen van het ouder 
onderzoek voldoen en dat de papieren originelen kunnen worden 
vernietigd. 

MR U 
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7 M MR leden: status en nieuwe verkiezingen   

  Door het verlopen van de zittingstermijn van twee personeelsleden is 
besloten om onder het personeel te zoeken naar kandidaten. Als er 
meer dan twee geïnteresseerden zijn zullen er onder het personeel 
verkiezingen worden gehouden. De huidige leden kunnen zich 
opnieuw aanmelden. 

MR U 

  Door het vertrek van een van de ouderleden is besloten om onder de 
ouders te zoeken naar een nieuwe kandidaat. Als er meer dan een 
geïnteresseerde is zullen er onder de ouders verkiezingen worden 
gehouden. 

MR U 

 


