
 
 
 

Notulen MR-vergadering OBS De Walsprong  
 

Datum: maandag 31 augustus 2020 
 
Aanwezig: Martijn Lammers, Bert Kooijman, Noura Manssouri, Marieke Spruijt, 

Betty Vissers, Ingrid van de Meer, Daniëlle Duijzer. 
Afwezig: / 

 
1. Opening door Martijn. Een welkom aan Marieke (nieuwe directeur de 

Walsprong) en Daniëlle (nieuw lid MR). We maken meteen een 

voorstelrondje, waardoor punt 4 van de agenda afgehandeld is.  
 

2. Ingekomen post/ MR mailbox: We hebben een uitnodiging gekregen van 
de GMR voor de jaarlijkse thema-avond. Deze heeft iedereen van de MR 
via de mail ontvangen. De thema-avond zou op 17 sept. 2020 plaats 

vinden, echter is deze door de Corona afgelast.  
 

3. Update GMR: Vanuit de Walsprong zit Tanja Maas in de GMR. Er is 
momenteel geen informatie/ zijn er geen punten die besproken moeten 

worden. 
 

4. Mededelingen vanuit de directie: Door het, zo vlak voor de zomervakantie, 

vertrek van Martine is het formatieplaatjes niet meer zoals het 
gepresenteerd was. Er is binnen het team meteen gekeken naar een 

nieuwe invulling. Alle groepen zijn bemand. De MT-uren van Martine 
worden niet opnieuw ingevuld door een leerkracht, met een fulltime 
directeur en gezien de grootte van de school (aantal leerlingen) is dit niet 

nodig. De overige uren die vrij zijn gekomen door het vertrek van Martine 
worden ingezet met extra ondersteuning in groepen waar het hard nodig 

is. O.a. groep 5/6 is een grote groep aan het worden, met veel nieuwe 
instroom en grote niveau verschillen. Vanuit de MR-ouders wordt de wens 
uitgesproken hier als eerste naar te kijken. Ook wordt er gekeken naar 

een vakdocent Muziek voor een aantal uur in de week.  
 

5. Vergaderdata schooljaar 2020-2021: Als eerste de vraag of er nog een 
schoolkalender naar de ouders komt? Ja, deze wordt gedrukt. Zodat iedere 
ouder er een heeft om in de keuken op te hangen. De nieuwe schoolgids 

staat ook op de website.       Vergaderdata voor het komende schooljaar: 
23 november 2020, 11 januari 2021, 1 maart 2021, 17 mei 2021 en 

31 mei 2021 als reserve datum, 28 juni 2021 
 

6. Taakverdeling:  Voorzitter-Martijn, Secretaris- Ingrid, Notulist- Daniëlle 

(stuurt notulen eerst naar alle leden, na goedkeuring door naar Valerie om 
op de website te zetten) en jaarverslag-Betty. Ingrid en Martijn maken 

samen een jaarplanning met onderwerpen voor op de agenda. Martijn zal 
voortaan de agenda maken en deze bijtijds mailen. Momenteel is de 
website niet actueel betreffende notulen. Dit wordt opgepakt, zie notulist. 

Tevens is er geen huishoudelijk reglement. Ook dit zal opgepakt moeten 
worden. Martijn en Marieke zullen hier naar kijken.  

 
7. Rondvraag:  



 

Marieke:  
 Er is nog geen sociaal plan van de Walsprong. Deze zou momenteel 

bij de MR moeten liggen, dit is niet het geval. Marieke maakt een 
opzet, daarna zullen er ieder jaar twee protocollen/ onderwerpen de 
revue passeren. Uiteindelijk zal er zo een actueel document komen.  

 Is dit MR zichtbaar voor ouders? Nee. Hoe gaan we dit aanpakken. 
Wegens de corona zal er voorlopig nog geen ouderavond komen. In 

ieder geval op de website en in iedere nieuwsbrief een stukje vanuit 
de MR is zinvol. 

 Is het afgelopen jaarverslag gecommuniceerd naar ouders? Martijn 

checkt dit. 
 Voorstellen stagiaires (en nieuwe leerkrachten) in de nieuwsbrief, 

zoals voorheen gebeurde, moet weer opgepakt worden. Dit is 
verwaterd.  

Bert: 

 Momenteel mag er niet getrakteerd worden, met name voor de 
onderbouw is dit erg sneu. Kan hier niet iets voor bedacht worden? 

Nee, Stroomm-breed is er besloten dat kinderen niet mogen 
trakteren zolang de Coronamaatregelen nog gelden. Om discussies 

te voorkomen, laten we alle traktaties achterwege. De leerkrachten 
zetten de jarige sowieso in het zonnetje in de klas.  

 De Corona-regels zijn erg breed (er is een flink grijs gebied), wat 

moeten we als ouder doen? Mocht een kind met een 
neusverkoudheid (snotteren) hier een week last van hebben, moet 

dit kind dan ook echt een week thuis blijven? Met alle gevolgen van 
dien voor de ouders. Ja, helaas wel. Ook bij lichte klachten. Bij 
langere afwezigheid neemt de leerkracht contact op, om te kijken 

wat een kind thuis kan doen aan schoolwerk. Er is een beslisboom 
vanuit het RIVM, deze zou naar ouders gemaild kunnen worden.  

Martijn: 
 Het verkeer (parkeren, kinderen in en uit laten stappen, wachten in 

de auto op straat, etc.) rondom de school tijdens breng- en 

haalmomenten is aardig chaotisch. Kan hier iets aan gedaan 
worden? Het heeft de aandacht, maar volgens de gemeente is er 

niet veel mogelijk. Het is overigens niet eens duidelijk dat er een 
schoolzone is. Het blijft een aandachtspunt, er wordt gekeken 
waarover we nog met de gemeente in gesprek kunnen en wat onze 

wensen zouden zijn.  
 

Actiepunten: 
 Er wordt nog gekeken naar invulling beschikbare uren na vertrek 

Martine, o.a. inzet vakdocent Muziek  

 Schoolgids naar ouders, zodra deze gedrukt zijn 
 Ingrid en Martijn maken jaarplanning MR 

 Marieke en Martijn kijken naar eerste opzet huishoudelijk reglement 
MR de Walsprong 

 Marieke, evt. met Daniëlle, maakt opzet Sociaal Plan voor de 

Walsprong 
 MR gaat in iedere nieuwsbrief een stukje schrijven. Wie pakt dit op? 

 Martijn checkt of afgelopen jaarverslag naar ouders is 
gecommuniceerd 

 Vraag aan stagiaires om zich middels een stukje in de nieuwsbrief 
voor te stellen 

 MR-leden met foto op de website. Valerie hiervoor benaderen?   


