Notulen MR vergadering
Datum:
Tijdstip:
Voorzitter:
Notulist:
Aanwezig:

14-05-2018
19.00 uur- 21.00 uur
Ilse
Rob
Maarten, Ilse, Leonieke, Rob, Ria, Suzanne, Ellen (afwezig)
Harm (namens ouders)

1. Opening
Ilse opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering (19-03-2018)
Notulen vorige vergadering vastgesteld en goedgekeurd.
3. SHP
Begin april is er een overleg geweest met alle voorzitters van de MR, directeuren en het
bestuur van Prodas.
Er wordt een onafhankelijk adviesbureau in de arm genomen ter ondersteuning van het
Bestuur. Adviseurs VOO gaan in gesprek met bestuur Prodas. Zij gaan een tijdspad /
stappenplan opstellen. Dit is positief ontvangen door de directeuren en voorzitters MR.
Verder weinig nieuws.
Op onderwijskundig gebied steeds verdergaande samenwerking tussen St. Lambertus en
Bonifatius. Steeds meer aansluiting op gebied van rekenmethodes en taalmethodes.
29 mei is er een studiemiddag tussen BO en VO om verdere samenwerking te bekijken.
Verkeerssituatie rondom Varendonck locatie blijft een punt bij veel bezorgde ouders (in
dezen vertegenwoordigd door Harm) De situatie moet nog serieus bekeken worden.

4. Mededelingen vanuit OR
Geen mededelingen vanuit de OR.
5. Mededelingen vanuit directie
 Toekomstige Prodasstructuur:
Asten, Deurne, Someren worden opgedeeld in 4 clusters, te weten:
Cluster Asten, cluster Someren en 2 clusters Deurne.
Er worden geen cluster directeuren aangesteld.
De Raad van Bestuur blijft eenhoofdig, Jacqueline Ketelaar, zij legt
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
 Momento:
Wij gaan starten met Momento. Momento is een digitaal platform.
Er zijn 2 Ipads en 53 Chromebooks beschikbaar. De leerkracht kan per leerling de
verrichtingen volgen.







Klassenbudget:
Er is circa € 20.000,00 beschikbaar voor werkdrukverlaging, dit wordt ingezet in
de klassen. Dit budget is structureel.
Verder wordt een deel van de € 13.000,00 budget voor passend onderwijs
overgeheveld naar het klassenbudget.
Groepsindeling 2018-2019:
Komend schooljaar zijn er geen 6 maar 5 groepen.
- Groep 1/2
- Groep 3
- Groep 4/5/6 verdelen over 2 leerkrachten
- Groep 6/7/8 verdelen over 2 leerkrachten
- Groep nader te bepalen.
Doel is om kinderen meer te bedienen op het niveau van het kind met bijv.
AVI lezen of rekenen.
Studiedagen:
Voor komend schooljaarzijn er 5 vastgestelde studiedagen.
Dit zijn 17 september 2018, 3 oktober 2018, 6 december 2018, 13 maart
2019 en 29 mei 2019.
De schoolvakanties sluiten aan bij het voortgezet onderwijs.

6. Ouderpanel
We hebben op dit moment te weinig concrete stellingen. Voorstel om het ouderpanel te
verplaatsen naar september / oktober van nieuwe schooljaar.
Stelling: Hoe wordt de ouder bedank dag ervaren.
7. Thema avond
Deze is in februari afgelast door te weinig aanmeldingen. De stelling: er moet minstens 1
keer per jaar een thema-avond, komen wordt meegenomen.
8. Rondvraag
Leonieke: Betreft AVG. Welke gegevens moeten op de website.
Maarten: De datums voor de MR vergaderingen worden door Maarten doorgegeven.
Etentje met MR en OR staat gepland op dinsdag 26 juni om 19.00 uur bij Markt8 te Asten.

