
 

Robbenoordstraat 11 | 1779 BJ Den Oever |0227-511787| info@obs-t-span.nl | www.obs-t-span.nl 
 

1. Vergadering MR 't Span 
 

Datum          : 10 december 2020 

Aanwezig     : Petra Bakker (directie), Maryanne Wittink, Ester Tijsen,  

Johan Bouwhuis (oudergeleding), Arnoud Vooijs 

(oudergeleding) 

Afwezig         : Siegrid Beneker (oudergeleding) 

Locatie          : ’t Span 

Tijd   : 15:00 uur 

 
Agenda 

1. Opening, goedkeuren vorige notulen 

Vorige notulen zijn goed gekeurd. We hebben afgesproken alleen de 

notulen van het huidige schooljaar op de website te plaatsen. Notulen 

van vorige jaren zijn op school in te zien.  

2. Ingekomen stukken 

Vakbladen voor de MR liggen in het postvak in de lerarenkamer. We 

hebben afgesproken elke vergadering het postvak leeg te halen en 

onderling de bladen te delen. De informatiemap MR is ook te vinden in 

de lerarenkamer (of via Petra in te zien). 

3. Begroting 

De MR is bijgepraat over de begroting van volgend schooljaar. De 

begroting is nog niet af. Op de volgende vergadering volgt nog een 

sessie. De huidige begroting en voorgaande realisaties van inkomsten en 

uitgaven laten een gezond financieel beleid zien.  

4. RI&E 
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De RI&E wordt in zijn huidige opzet vervangen en qua administratie en 

registratie ondergebracht bij de stichting. Dit scheelt school aan tijd. De 

actuele versie (van 2016) is door de voorzitter ondertekend.  

School is voornemens komende week te oefenen met het 

ontruimingsplan. Corona verstroefd de uitvoering ervan.  

5. Bijpraten corona 

De MR is bijgepraat over de actualiteit met betrekking tot Corona. School 

blijft zich zorgen maken over de gevolgen voor het pedagogische klimaat 

indien besloten wordt (of moet worden) de school tijdelijk te sluiten 

voor onderwijs.  

Er wordt extra hulp ingezet om (pro)actief met leerachterstanden om te 

gaan. De leerachterstanden zijn een landelijk probleem. De huidige 

maatregelen en inzet door school zoals besproken in de vorige MR-

vergaderingen blijven onverminderd van kracht.  

6. W.v.t.t.k. 

De Oudergeleding heeft de wens uitgesproken om de introductie cursus 

MR te volgen. Johan gaat contact zoeken met de GMR om te vragen of 

nog meer SurPlus scholen geinteresseerd zijn.  
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