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Vergadering MR 't Span 
 

Datum          : 9 oktober 2019 

Aanwezig     : Petra Bakker (directie), Kelly Jansen (notulist), Maryanne 

Wittink, Ester Tijsen, Arnoud Vooijs (oudergeleding), Siegrid 

Beneker (oudergeleding), Annika Verwoerd (oudergeleding), 

Anna Dekker (oudergeleding), Johan Bouwhuis 

(oudergeleding, voorzitter) 

Afwezig         :  

Locatie          : ’t Span 

Tijd   : 15:00 uur 

 

Agenda 

1. Opening, goedkeuren vorige notulen.  

Geen aanpassingen nodig, notulen goed gekeurd. 

2. Onboarding Siegrid en Arnoud, afscheid Anna en Annika. 

Welkom aan Siegrid en Arnoud. 

Anna draagt haar ‘beheerderschap’ in Whatsapp over aan Johan. 

We plannen een datum voor een afscheidsdiner, onder voorbehoud woensdag 

16 oktober Bij de buren 18.00 uur. Kelly reserveert. 

3. Nieuw digitaal systeem begroting; hoe sluiten we aan als MR? 

De directie heeft contact gehad met de financieel controller (Peter Buitenhuis) 

van Surplus. Hij wil graag aansluiten bij de eerstvolgende MR-vergadering om 

uitleg te geven over het systeem (8 januari 2020). Petra heeft 1 november 

zelf een afspraak en geeft belangrijke informatie alvast door aan de 

voorzitter. 

Welke informatie uit de begroting is belangrijk voor de MR? Welke vragen kan 

de MR stellen? Anna benoemt de map van de cursus MR. 

4.  “Toekomst school” avondsessie van 6 juni 2019; welke resultaten koppelen 

we terug? 

Terugkoppeling heeft plaatsgevonden in de nieuwsbrief. 

Er is een globale opzet voor het strategisch beleidsplan Surplus gemaakt. Er 

zijn richtinggevende uitspraken gemaakt met input van ouders, leerlingen, 

leerkrachten en directeuren. Deze uitspraken zijn nog erg algemeen. 

 

De werkgroep ‘nieuwe kansen’ komt met een format, waarna alle scholen dit 

weer schoolspecifiek kunnen maken. 

Dat is het moment dat ook ouders van OBS ‘t Span weer benaderd worden. 

De setting van de vorige avondsessie is hier minder geschikt voor.  

 

We hopen dat de richtlijnen na het DO op woensdag 16 oktober duidelijk zijn. 

Als Petra meer informatie heeft, zoekt zij contact met de voorzitter voor 

eventueel een extra MR-overeenkomst. 
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5. 5-gelijke dagen model; wat zijn de (eerste) reacties van ouders/verzorgers en 

onderwijzend personeel?  

Leerkrachten horen weinig feedback van ouders.  

De leerlingen moesten eerst wennen en waren aan het eind van de week 

vermoeider. Dat wordt minder.  

De oudergeleding hoort zowel voor- als nadelen van de ouders (het 

gezamenlijke moment van lunchen), maar over het algemeen positief.  

De pauzes van de leerkrachten zijn over het algemeen geregeld. Bij slecht 

weer is dit nog lastig. 

In de kleutergroepen is rustig doordat het duidelijker is dat elke dag even 

lang is.  

De vraag is of het mogelijk is om buitenschoolse activiteiten meer onder 

schooltijd te plannen: bv ‘lichtjesavond’ ‘s ochtend om half 9, want dan is het 

ook donker. Het team bespreekt dit. 

 
Reminder vergaderdata: 

08-01-2020 * 05-03-2020 * 01-04-2020 * 10-06-2020 
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