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

Personeelsgeleding
Aanwezig:
Willy Grondhuis
Wille Peeters (iets later aanwezig)
Mariska Verberne

Namens de directie:

Anja Jansen en Joost Martens

Notulist:

Mandy Moors

1. Opening
Ronald opent om 19.30 uur de vergadering. Omdat Stephan Matthee
afscheidt neemt van de MR, bedankt Anja hem voor zijn positief kritische inzet
in de afgelopen jaren.
2. Verslag MR-vergadering 21 november 2017
Geen opmerkingen
3. Post / ingekomen mailtjes
●
MR leden kunnen zich opgeven voor een verdiepingscursus MR. Deze
vindt plaats op 12 maart 2018.
●
Er zijn onlangs verkiezingen uitgezet voor nieuwe leden in de OPR. Wij
hebben van dit stemrecht geen gebruik gemaakt. We ervaren allen te
weinig raakvlakken om een gedegen stem te kunnen uitbrengen.
4. Mededelingen Management
Tevredenheidsenquêtes
●
De tevredenheidsenquêtes zijn gehouden onder leerlingen (groep
6,7,8), ouders en personeel van BBS Antonius. Ouders zullen
binnenkort een samenvatting van de resultaten van de enquêtes
ontvangen.
Toelichting begroting
●
Begroting is ingezien, besproken en akkoord bevonden door de MR.
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Stand van zaken ontwikkeling schoolplan 2019-2023
●
Ons huidige schoolplan loopt niet gelijk met dat van Prodasscholen in
het algemeen. Dit omdat enige jaren geleden ons schoolplan een keer
is opengebroken en herzien. Plan is nu om een jaar te overbruggen
d.m.v. een jaarplan, gebaseerd op het huidige schoolplan. Hierdoor
lopen we dan daarna weer gelijk met Prodas. MT is al gestart met
brainstormen. Het team wordt hier binnenkort over geïnformeerd.
Ontwikkelingen verhuizing Prodas-kantoor
●
Er is nog niks concreets bekend. Vorderingen zijn er wel. In principe zal
uiterlijk in de zomer alles klaar zijn.
Toegang GMR Platform leden MR
●
We hebben tot nu toe nog geen toegang tot het Platform van de GMR.
Mariska gaat als contactpersoon e.e.a. regelen zodat we er z.s.m. op
kunnen.
5. Mededelingen Team
Willy geeft aan uiterlijk tot de zomervakantie zitting te nemen in de MR.
Daarna treedt ze af. Anja en Joost gaan zich inzetten voor vervanging.

6. Mededelingen overig / in te brengen punten
Vacature MR
●
Omdat Stephan de MR verlaat is niet direct een functie vacant want
Mandy en Claudia zijn begin dit schooljaar samen met elk een halve
stem gestart. Zij zijn vanaf nu volwaardig lid. Daarom komt er pas na de
zomervakantie een functie vrij want dan zal Ronald aftreden. We
kiezen ervoor om de vacture nu al in het zoeklicht te plaatsen. Dit zal
Joost in de volgende editie doen.
Activeitenplan VOO/’t Talent
●
Ronald en Mandy hebben een gesprek gehad met Niek (MR Talent). Zij
hebben via VOO een cursus opstellen activiteitenplan gevolgd. En Niek
heeft zijn ervaringen met ons gedeeld. Ook hebben we een model van
een activiteitenplan op USB stick gekregen. We gaan nu zelf aan de
hand van dit standaard model een eigen activiteitenplan opstellen,
gepersonaliseerd naar BBS Antonius. Ronald maakt een start. Andere
leden vullen aan waar nodig.
7. Afsluiting
Actiepunten:
●
Joost zet vacature MR in eerstvolgende zoeklicht
●
Mandy en Claudia zullen op de open dag op 25 februari de
MR vertegenwoordigen.
●
Activiteitenplan maken

Volgende vergadering: dinsdag 20 maart 2018 19.30 uur
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