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

19-03-2018
19.00 uur- 21.00 uur
Ilse
Leontine
Maarten, Ilse, Leonieke, Rob, Ria, Suzanne (Rob afwezig)
Ellen namens OR
Marcel van Rijt namens GMR

1. Opening
Ilse opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen vorige vergadering (05-02-2018)
SHP: bijeenkomst is verzet naar juni.
Bring your own device: 08-02-2018 gesprek over de mogelijkheden met Tessa van Zadelhoff,
Suzanne, Maarten en Henriëtte.
Ouderpanel: Stuk voor in de Nieuwswijzer volgt, actie Ilse.
3. SHP
Procedure van de besluitvorming is volgens de regels die golden voor 01-01-2018 gevolgd.
Verhuizing Horizon: verder dan toegestane 3 km, wordt onderzocht.
Bonifatiusschool: 8 ouders zijn het niet eens met de nieuwe locatie, overige ouders hebben
zich niet uitgesproken.
Er is nog niks definitief m.b.t. welke scholen er samengaan. Op directieniveau wordt
uitgegaan van Bonifatius en Lambertus. De concepten van deze scholen ligt dicht bij elkaar.
De wens is dat er voor het einde van het schooljaar meer duidelijkheid is.
Het Lover blijft Daltononderwijs. De vraag rijst in hoeverre het Lover meer Daltononderwijs
geeft dan de Lambertus en de Bonifatius.
Hans van Helvoirt (directeur van het Lover) gaat met pensioen.
Marcel (GMR): Eigen ervaring leert dat ouders kiezen voor een school met een gebouw. Voor
ouders is kiezen voor een school zonder gebouw lastig. Advies: zorg snel voor een duidelijk
concept.
24 mei is er vanuit de Prodasacademie een workshop: Yes, we krijgen een nieuwe school.
De nieuwe school biedt onderwijs aan voor 0-18 jaar.
Vraag van Maarten die hij officieel aan de MR moet stellen:
Gaan we voor de Varendoncklocatie? Antwoordt: ja.
4. Mededelingen vanuit OR
Pannenkoekdag was positief.
Meenemen naar OR vergadering: hoe zijn de digitale rapporten bevallen?
Ilse: waarom schoolreisje contant betalen? I.v.m. administratieve rompslomp. In de
toekomst wellicht via Tikkie.
Leonieke is positief over de locaties van de schoolreisjes.
5. Verslag GMR
-

6. Mededelingen vanuit directie
Begroting 2018-2019: we komen in aanmerking voor de subsidie voor kleine scholen.
Prognose aantal leerlingen 125. Vanuit budget passend onderwijs geld besteden voor in de
groep. Door dalend aantal leerlingen en aanvraag urenvermindering door leerkrachten
ontkomen we er waarschijnlijk niet aan dat er 3 leerkrachten voor een groep komen.
Voor 16 mei moet de formatie bekend zijn.
Suzanne zal fulltime vervangen worden.
WMK: nemen Suzanne en Maarten 25-03-2018 aan deel.
Werkgroep structuur: werken met clusters: kan inhouden dat b.v. verschillende scholen
samen 1 IB-er delen.
Vreedzame school: begeleiding gaat laatste fase in. Tussenevaluatie is vanuit zowel ouders al
team positief. Studiedag 04-04-2018: Hoe verder, hoe borgen?
Management development traject: traject waarin bekeken wordt waarin directeuren zich
kunnen versterken.
Prodasstudiedag: positief ervaren, met name de workshops gegeven vanuit het
innovatiefonds.
Risicoscan Prodas per school bekeken: onze school scoort goed behalve op het onderdeel
onderwijsvernieuwingen binnen 1 jaar tot stand brengen. De druk wordt groter doordat er
minder leerkrachten zijn en er daardoor dingen in de klas blijven liggen.
Onze school kent een erg laag ziekteverzuim.
7. Ouderpanel
Datum wordt gepland.
8. 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.
9. Rondvraag
Maarten: het onderzoek naar het traject van Prodas m.b.t. de huisvesting wordt door VOSABB uitgevoerd.
Vergadering van 07-05-2018 wordt verzet naar 14-05-2018.
Ria: staking vrijdag 13-04-2018? Stakingsbereidheid onder de leerkrachten die op vrijdag
werken is groot. Voor a.s. vrijdag is er meer duidelijkheid.
Ilse: Via bekenden die bij ASML werken zijn lespakketten te krijgen op techniekgebied (b.v
programmeren voor groep 1-2-3)
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