Verslag MR-vergadering 16-05-2017
Aanwezig:
Namens de leerkrachten: Mariska Verberne, Willy Grondhuis
Namens de ouders: Ronald v.d. Laar, Stephan Matthee, Dorthe de Jong,
Namens de directie: Anja Jansen en Joost Martens
Afwezig wegens verlof: Wille Peeters
MEDEDELINGEN VANUIT HET MANAGEMENT
1. Post / Ingekomen mailtjes / GMR
 De GMR heeft enkele documenten toegestuurd. Deze zijn doorgezet naar de
MR-leden. Geen opmerkingen hierover.
 Opvolging Dorthe in MR: er hebben zich twee kandidaten gemeld. Beide
worden benaderd en uitgenodigd voor komende MR-vergadering. Na de
eerstvolgende MR-vergadering plaatsen we een berichtje in het zoeklicht over
de nieuwe MR-leden. Taak Dorthe als notulist moet worden overgenomen.
Agenderen voor volgende vergadering.
2. Mededelingen management
Begroting / kwartaalcijfers
 Op 23 mei staat een bespreking gepland met Prodas om de begroting door
te nemen.
 Om de kosten voor BBS Antonius te drukken wordt gezocht naar invulling van
de leegstaande lokalen. Er wordt gesproken met Prodas over eventuele intrek
in het gebouw na de zomer.
Formatie nieuwe schooljaar
 Er komen waarschijnlijk zes groepen in het nieuwe schooljaar. Vanaf week 21
wordt de groepsindeling gemaakt. Deze wordt tijdig naar de ouders
gecommuniceerd.
Werktijden / evaluatie
 Joost vraagt de GMR naar een reactie rondom de werktijdenevaluatie.
Personele zaken
 Francé is aan het reïntegreren. Volgend schooljaar gaat zij geen IB-taken
meer uitvoeren.
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Schoolontwikkeling
 Afgelopen meivakantie hebben de leerkrachten een studiedag gehad.
Deze werd ingevuld door Cecile Snijders. Het onderwerp was
“onderzoekend leren”. Wordt met de Kermis vervolgd.
Schoolplein / OR
 Inrichting schoolplein is klaar inclusief tuintjes. Erg mooi geworden! Opening
speelplaats wordt voorbereid met de Leerlingenraad. Gedacht wordt aan
een sponsorloop c.q. goede doelenactie.
Schoolgids
 Schoolgids Light-versie is nog niet klaar om te gebruiken. Joost herschrijft de
huidige versie. MR krijgt conceptversie voor de laatste vergadering
toegestuurd. Aanvullingen en opmerkingen zijn welkom.
Cito-uitslagen
 BBS Antonius scoorde weer erg hoog (Havoniveau). Dit is ver boven het
landelijk gemiddelde.
 De entreetoets wordt voortaan niet meer afgenomen. De kinderen zijn vaak
toets-moe en de info is niet extra nodig.
 Het protocol Primair Onderwijs – Voortgezet Onderwijs is aangepast.
Agenderen voor de volgende keer.
3. Mededelingen team
 Er is een brief vanuit Prodas gekomen met als thema “PO in actie”. Gevraagd
wordt deze te steunen en via facebook te liken.
 Ronald vraagt wat wij als MR hierin kunnen betekenen. Mariska bespreekt in
het team hoe leerkrachten dit initiatief verder willen uitdragen.
4. Mededelingen overig
Reglement MR
 Ons MR-reglement is niet meer up-to-date.
 Aktiepunt voor komende vergadering om dit in orde te maken.
Opvolging Wille en Willy
 In september 2017 loopt de eerste termijn van vier jaar voor Wille en Willy af als
lid van de MR namens de leerkrachten. Beide zijn dan herkiesbaar. Willy
bespreekt intern wie de leerkrachten in de MR zal vertegenwoordigen het
komend schooljaar. Agenderen voor volgende vergadering.
Processierups
 Onze school wordt voortaan bij de gemeente meegenomen in het reguliere
programma t.b.v. bestrijding / preventie processierups.
Volgende vergadering: 27 juni 2017 19.30 uur

Voor verslag,
Dorthe de Jong
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