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Oudergeleding
Aanwezig:
Ronald vd Laar (voorzitter)
Stephan Matthee
Claudia de Klein
Mandy Moors

Personeelsgeleding
Aanwezig:
Willy Grondhuis
Wille Peeters

Afwezig met kennisgeving:

Mariska Verberne

Namens de directie:

Anja Jansen en Joost Martens

Notulist:

Mandy Moors

1. Opening
Ronald heet iedereen welkom. Er is een afmelding van Mariska. Anja schuift
iets later aan.
2. Verslag MR-vergadering 27 juni
Geen opmerkingen.
3. Post / ingekomen mailtjes
Verslag GMR vergadering van 11-9-2017 is doorgemaild naar leden en
directie.
4. Mededelingen Management
Terugkoppeling informatieavond
●
Opkomst is gemiddeld, middenbouw matig.
●
Dit jaar andere aanpak, voorheen inloop, nu eerst 30-45 minuten in de
klas, daarna algemene info voor iedereen gezamenlijk en
daarna wederom 30-45 minuten in de klas. Sommige ouders moesten
wel kiezen omdat de bijeenkomst in de klas van 2 kinderen gelijk viel.
Speerpunten 2017/2018
●
School wordt steeds kleiner, daarom opzoek naar efficiëntere manieren
om het toch samen te doen. Leerpleinen helpen hierbij.
●
Experimenten met EXPOINTS. Dit zijn geoorloofde “hangplekken” op
school.
●
Invoeren methode bikkeltraining in zowel onder- als bovenbouw. Pilot
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bij de kleuters vorig schooljaar is als zeer positief ervaren. Methode
leefstijl wordt hiernaast gehandhaafd.
Terugkoppeling begroting 2017
●
Geen noemenswaardige op- en/of aanmerkingen.
Stand van zaken m.b.t. gebouw/verhuizing Prodas
●
Eerste streven was om met de herfstvakantie klaar te zijn, dit is nu
verschoven naar de kerstvakantie. Kinderen ondervinden weinig tot
geen hinder van de verhuizing/verbouwing.
Staking 5 oktober
●
Prodas steunt de staking op 5 oktober. Stakingsbereidheid onder het
personeel is groot! Er gaan 2 bussen met ongeveer 100 mensen van
Prodas richting Den Haag. Anderen gaan flyeren in Deurne, Asten of
Someren. Kinderen hoeven de uren niet in te halen.

5. Mededelingen Team
●
Door de verbouwing/verhuizing van Prodas en de veranderingen/
aanpassingen die dit met zich mee brengt is het opstarten een iets
grotere uitdaging geweest als andere jaren.
●
De termijn in de MR zit erop voor Willy Grondhuis. Naar vervanging
wordt gezocht.
6. Mededelingen overig / in te brengen punten
Werkplekken groep 6/7
●
Er is in groep 6/7 voor gekozen om niet het hele lokaal vol te zetten met
tafels en stoelen maar om een aantal groepjes te maken met daarbij 1
flexibele werkplek. Ouders zijn hierover ingelicht tijdens de
introductiegesprekken en ook tijdens de informatieavond van afgelopen
week.
Aanpassing Website MR
●
Omdat er een ledenwisseling heeft plaatsgevonden binnen de MR
wordt de site aangepast zodat deze weer up-to-date is.
7. Rondvraag
●

Claudia geeft aan de overgang van BO naar VO erg groot te vinden en
vraagt of de school hier wellicht meer/beter op in kan springen. Joost
geeft aan dat dit zeker al gebeurd en blijft gebeuren.

●

Anja geeft aan dat als er vanuit de MR behoefte is aan voorlichting over
specifieke zaken die de MR aangaan dat we dat via Stichting Prodas
kunnen indienen/aanvragen.

Volgende vergadering: dinsdag 21 november 19.30 uur
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