Verslag MR-vergadering 17-01-2017
Aanwezig:
Namens de leerkrachten: Wille Peeters, Mariska Verberne, Willy Grondhuis
Namens de ouders: Ronald v.d. Laar, Stephan Matthee, Dorthe de Jong,
Namens de directie: Joost Martens
Afwezig: Anja Jansen

INGEKOMEN MAIL / POST
 Geen bijzonderheden.
MEDEDELINGEN VANUIT HET MANAGEMENT
1. Begroting
 Anja heeft n.a.v. vorige vergadering de MR per mail aanvullend geïnformeerd
over status Prodas t.a.v. wijziging begrotingssystematiek.
 Op 7 februari a.s. staat een gesprek gepland met financiële medewerkers van
Prodas. Daarbij zal het nieuwe systeem specifiek voor onze school worden
toegelicht.
 Komende vergadering zullen de nieuwe kwartaalcijfers 2017 besproken
worden.
2. Personele zaken
 Wille gaat 8/2 a.s. met verlof.
 Maud heeft een nieuwe baan per 1 febr. a.s.
 Jan Cranenbroek gaat aan het einde van het schooljaar met pensioen.
3. Werkgroep “Vooruit”
 Afgelopen week is gestart met onderzoekend / ontdekkend leren. Deze
manier van leren wordt ook verweven in de normale lesstof.
4. Innovatiefonds Prodas
 N.a.v. pitch die we hebben gewonnen is er geld toegewezen voor materialen
en lestijd in het kader van 21st. century skills.
 Roy + werkgroep zijn hiermee aan de slag. Green screen is aangeschaft,
kinderen leren ontwerpen, leuke resultaten!
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5. Vignet “gezonde school”
 We hebben subsidie gekregen, te besteden aan diverse thema’s waaronder
sociale veiligheid en welbevinden.
 Joost is in gesprek met een partij om weerbaarheid in alle klassen te kunnen
inbedden.
6. Schoolplein
 Kindervakantiewerk heeft €700 ter beschikking gesteld aan de OR voor het
schoolplein. School heeft het budget verhoogd zodat er een mooi plan kan
worden gerealiseerd.
 Er is een hovenier aangetrokken om e.e.a. uit te voeren i.o.m. OR, leerlingen
en MT.
 Spar heeft €8.000 beschikbaar gesteld aan school. Voor dit bedrag kan een
keuze worden gemaakt uit 15 coatings voor op het schoolplein (belijning
muur en/of vloer). De leerlingenraad inventariseert de wensen van de
kinderen. Op basis hiervan wordt een coating gekozen. Uitvoering ca.
mrt/apr.
7. Klimaatsysteem
 Er zijn metingen verricht. De resultaten vallen binnen het “Programma van
eisen van frisse scholen”. Klimaat blijft onder de aandacht.
8. Schoolgids
 Er wordt gewerkt aan een compactere versie.
9. Leerlingenraad
 Leerlingenraad is ingesteld. Bestaat uit 8 leerlingen van groep 5 t/m 8. Werkt
goed, enthousiaste club! Is al diverse malen ingeschakeld om mee te denken
en mee te helpen.
A. MEDEDELINGEN VANUIT HET TEAM
10. Evaluatie infoavond ouders 6 oktober jl.
 Goed verlopen, geen bijzonderheden.
11. Evaluatie bijeenkomst GMR 29 november jl.
- Interessante onderwerpen aan bod geweest zoals: kansrijke
combinatiegroepen, werkdruk en natuurlijk bewegen.
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B. RONDVRAAG




Dhr. Sjaak Gielen (bestuurder Prodas) gaat met pensioen per 1/8 a.s.
8/2 a.s. wordt infoavond drank en drugs georganiseerd i.s.m. Dorpsraad
Heusden, buro Halt, etc. Avond is voor leerlingen van groep 7,8,V.O. klas
1+2 en ouders.
Stand van zaken in OR: loopt naar tevredenheid, worden momenteel per
werkgroep draaiboeken gemaakt, nieuw formulier t.a.v. ouderhulp is in de
maak, klaar voor nieuwe schooljaar. Streven is om in elke werkgroep min. 1
ouder te hebben die lid is van de OR.

Volgende vergadering: 21 maart 2017, 19.30 uur
Voor verslag,
Dorthe de Jong
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