Verslag MR-vergadering 21 november 2017
Oudergeleding
Aanwezig:
Ronald vd Laar (voorzitter)
Stephan Matthee
Claudia de Klein
Mandy Moors

Personeelsgeleding
Aanwezig:
Willy Grondhuis
Wille Peeters
Mariska Verberne

Namens de directie:

Anja Jansen en Joost Martens

Notulist:

Mandy Moors

1. Opening
Ronald opent om 19.30 uur de vergadering.
2. Verslag MR-vergadering 3 oktober 2017
Anja en Willy gaan samen naar het taakbeleid kijken ivm aflopen termijn van
Willy in de MR. Wille blijft voorlopig nog.
3. Post / ingekomen mailtjes
●
Mandy heeft een kaartje gestuurd naar Roy ivm de geboorte van zijn
dochter.
●
Op donderdag 30 november is er een Prodas voorlichtingsavond met
het thema “Samen in gesprek”. Namens de MR zullen Willy, Wille,
Mariska en Mandy aanwezig zijn.
4. Mededelingen Management
Huisvestingsplan gemeente Asten
●
Alle ouders van alle scholen in Asten zijn inmiddels geïnformeerd. De
eerste reacties vielen niet tegen. Zorgen zijn er natuurlijk wel. Er is
wekelijks nauw overleg tussen de directeuren onderling. Er zijn kritische
vragen zoals over de verkeersveiligheid en de haalbaarheid van 2
verschillende onderwijsconcepten onder 1 dak. Allereerst is het nog
afwachten op het oordeel van de Gemeenteraad op 30 januari 2018.
Alle scholen binnen de Gemeente Asten gaan dit jaar de open dag
dan ook niet in januari organiseren, maar op 25 februari 2018.
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Verhuizing Prodas
●
Prodas zal ook in de kerstvakantie nog niet ons pand betreden. Dit
wordt ergens in 2018.
Begrotingsgesprek
●
De begroting van de stichting Prodas is in december klaar. De
begroting van BBS Antonius is in orde. We verwachten geen
problemen. Vanaf augustus is het budget technisch niet meer
mogelijk om een externe IB’er in te zetten. Streven is om een leraar
tevens als IB’er te laten functioneren. Dit heeft de voorkeur omdat
een externe IB’er vaak maar op 1 vaste dag aanwezig is en een leraar
veel vaker op school is en dus veel toegankelijker is voor ouders.
Schoolbezoek Jacqueline Ketelaar
●
Jacqueline Ketelaar is bezig alle scholen een bezoek te brengen. Op
28 november komt ze langs bij BBS Antonius van 13.00 uur tot 16.00
uur. Ze zal bij 2 groepen een half uur “voor de klas staan”. Verder zal
ze spreken met het Vlogteam en de leerlingenraad. Het zal een open
gesprek worden en ze zijn gedegen voorbereid op haar komst. Na
schooltijd zal ze ook nog met het team in gesprek gaan.
Schoolplan 2019-2023
●
Het schrijven van een nieuw schoolplan is reeds in gang gezet. In
december gaat het MT hierover vergaderen. N.a.v. de
tevredenheidsenquêtes kunnen we zeggen dat de ouders over het
algemeen tevreden zijn over de gang van zaken op BBS Antonius.
Ouders reageren vooral positief op het “anders” lesgeven.
5. Mededelingen Team
Vanuit het team komt de vraag welk standpunt de MR in zal nemen als er
wederom stakingen gaan plaatsvinden. Eerst zullen de vakbonden op 5
december gaan onderhandelen. Als dit niet het gewenste effect heeft dan zal
er op 12 december wederom gestaakt gaan worden. Standpunt MR hierin gaat
in overleg met/via de GMR.
6. Mededelingen overig / in te brengen punten
Tips effectiever vergaderen (Basiscursus MR 30 oktober jl.)
●
Alle agendapunten worden voortaan vooraf aangeleverd. Tevens zal de
agenda, waar nodig, ondersteunt worden door extra uitleg of
bijgevoegde documenten, zodat iedereen zich gedegen kan
voorbereiden.
Activeitenplan VOO/’t Talent
●
MR van ’t Talent gaat binnenkort onder begeleiding van VOO
(Vereniging Openbaar Onderwijs) een actueel activiteitenplan opstellen.
Het is helaas niet mogelijk om dit met 2 MR’en samen te doen, zoals
Anja had voorgesteld. Nu hebben Ronald en Mandy binnenkort contact
met Niek om hun ervaringen te delen en kunnen we alsnog overwegen
om het zelf ook te doen.
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7. Afsluiting
Actiepunten:
●
Anja zorgt dat de MR de tevredenheidsenquêtes en/of rapportage
daarvan aangeleverd krijgt. Ditzelfde geldt voor de begroting.
●
Ronald en Mandy gaan in gesprek met Niek uit de MR van ’t Talent
over hun ervaringen met het opstellen van een activiteitenplan
onder begeleiding van VOO.
●
Mandy zet een lijst van de bevoegdheden van de MR op de mail.
Volgende vergadering: dinsdag 16 januari 2018 19.30 uur
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