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Volgende vergadering

Maandag 23 april

1. Opening vergadering
Bram opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken + emailadres, doorgestuurd via mailbox
Geen ingekomen stukken.
3. Begroting
De gegevens zijn nog niet compleet. Volgende vergadering zal het volledige inzicht er
wel zijn. De huidige uitgaven / begroting zullen voortaan digitaal bijgehouden worden
zodat altijd een actueel overzicht beschikbaar zal zijn. Mogelijk kan in een volgende
vergadering het begrotingsprogramma getoond worden.
4. Veiligheidsplan
Vanuit Prisma zullen er nieuwe schoolnoodplannen gemaakt worden. Deze
noodplannen zijn een aanvulling op het veiligheidsplan. Het veiligheidsplan op de
Springplank is nog vrij recent aangepast naar aanleiding van een vorig inspectiebezoek.
In het veiligheidsplan wordt breder ingegaan op veiligheid binnen de school. Er zal in de
komende tijd actiever gelet worden of alle faciliteiten en hulpmiddelen ook
daadwerkelijk aanwezig zijn. In het nieuwe noodplan zal tevens meer aandacht zijn
voor bijvoorbeeld oefeningen.
5. Privacy-/ ICT-verklaring
Dit is een nieuw formulier waarmee ouders bijvoorbeeld toestemming kunnen geven
voor publicatie van foto’s van hun kinderen op de website of Facebook. Vanaf de
aanmeldingen voor het komende schooljaar wordt dit formulier gebruikt. Dergelijke
zaken maken ook deel uit van het veiligheidsprotocol.
6. Cultuur- en muziekplan
Cultuur- en muziekbudget wordt besproken. Er zullen 4 dagen worden ingepland met
muziekworkshops. Hieraan zullen alle groepen kunnen deelnemen. Op deze manier
wordt het beschikbare budget aangewend om alle leerlingen op een actieve manier met
muziek in contact te laten komen.
7. Stavaza kansrijke combinatiegroepen
Binnenkort zal een nieuw inspectiebezoek plaatsvinden om de stand van zaken op
rekengebied te contoleren. Het accent zal waarschijnlijk liggen op de bovenkant van
groep 8. Is er wel genoeg uitdaging voor de betere leerling van groep 8 binnen de
combinatiegroep? Doordat de vorige studiedag noodgedwongen een andere invulling
heeft gekregen zal er tijdens de nieuw ingeplande studiedag aandacht zijn voor de

borging van de kennis van de individuele leerling. Tevens is er aandacht om het
ontwikkelingsoverzicht per individueel kind makkelijker en overzichtelijker te maken
voor de personeelsleden.
8. Stavaza nieuwbouw
De laatste aanpassingen aan de plannen zijn met de Sprunk besproken en deze
pannen liggen nu bij de gemeente. Het beschikbare budget is inmiddels geïndexeerd.
Goedkeuring van de gemeente wordt op z’n vroegst in september verwacht. Met Prisma
wordt bekeken of t.z.t. ook een gedeelte van het meubilair vernieuwd kan worden.
9. Rondvraag
Henny: Het komende verlof in groep 6/7/8 (zwangerschapsverlof van leerkracht Inge
Bruijnen) zal worden opgevangen door een nieuwe leerkracht: Renée van Soest. Zij zal
vanaf nu al 2 dagen per week op de Springplank beschikbaar zijn. Wanneer het verlof
van Inge ingaat, zal Renée fulltime op de Springplank aanwezig zijn en samen met
Susanne groep 6/7/8 verzorgen. Dit betekent dus een lichte uitbreiding en vervanging
van het team. Voorlopig zal Renée beschikbaar zijn tot het einde van dit schooljaar.
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