
 
 

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   
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Datum   Maandag 15 juni 2015 
Locatie  OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a, Zaltbommel 
 
Aanwezig 
 
Personeelsgeleding Betty Vissers, Ditsy de Vos-Thijssen, Ingrid van de Meer 
Oudergeleding Kees Hemmes, Astrid van Hemert 
Directie  Esmée Smit, Joep de Boer 
Genodigden   Noura Manssouri 
 
Besluiten 

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

4 M Benoeming nieuw MR lid oudergeleding   

  Op de oproep voor een nieuw MR lid voor de oudergeleding hebben 
drie personen gereageerd. Daarvan heeft zich uiteindelijk één 
persoon (Noura Manssouri) kandidaat gesteld. Het MR reglement 
bepaald in dit geval dat de kandidaat in dat geval ook automatisch lid 
wordt. 
De MR heeft daarom besloten dat Noura Manssouri m.i.v. volgend 
schooljaar de plaats van Astrid van Hemert zal innemen. 

MR U 

5 A Nieuwe directeur   

  Volgens de Wet Medenzeggenschap Onderwijs heeft de MR 
adviesrecht bij de aanstelling van een nieuwe directeur. De beoogde 
nieuwe directeur (Joep de Boer) is daarom door de Algemeen 
Directeur van STROOMM aan de MR voorgesteld. Daarbij is een 
motivatie gegeven voor de keuze. Daarna heeft de beoogde directeur 
zichzelf voorgesteld en heeft de MR met de kans gehad om vragen te 
stellen. 
Gebaseerd hierop heeft de MR heeft besloten om een positief advies 
te geven m.b.t. de aanstelling van de beoogde directeur.  

MR U 

  De MR heeft besloten om dit i.o.m. de huidige directeur in een aparte 
brief aan de ouders mee te delen. 

MR U 

6 I Vakantieplanning   

  Volgens de Wet Medenzeggenschap Onderwijs heeft de 
oudergeleding van de MR instemmingsrecht m.b.t. het vaststellen van 
het vakantierooster. De MR heeft besloten om in te stemmen met het 
voorgestelde vakantierooster 2015/2016 zoals ontvangen door de 
voorzitter op 11 juni 2015. Omdat deze planning nog niet de 
studiedagen bevat verwacht de MR eerst een overzicht van de 
studiedagen voordat deze definitief worden. 

O U 
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7 I Formatie   

  Volgens de Wet Medenzeggenschap Onderwijs heeft de 
personeelsgeleding van de MR instemmingsrecht m.b.t. het 
vaststellen van de formatie voor zover het de inzet van het aantal 
beschikbare uren gaat. De MR heeft besloten om in te stemmen met 
de formatie zoals deze op de vergadering is gepresenteerd. 

P U 

  Hoewel de MR niet gaat over de inzet van personen, zijn er wel een 
aantal vragen over de verdeling van de groepen. De MR heeft 
besloten om hier met de directie over in gesprek gaan. 

MR U 

9 M Benoeming MR personeel leden   

  Op de oproep voor twee nieuwe MR leden voor de 
personeelsgeleding zijn reacties gekomen. Aangezien de zittende MR 
leden (Betty Vissers en Ditsy de Vos-Thijssen) bereid zijn om hun 
termijn te verlengen zijn zij de enige kandidaten. Het MR reglement 
bepaald in dit geval dat die kandidaten in dat geval ook automatisch 
weer lid worden. 
De MR heeft daarom besloten dat Betty Vissers en Ditsy de Vos-
Thijssen m.i.v. volgend schooljaar hun termijn zullen verlengen. 

MR U 

 


