Verslag MR-vergadering 8 mei 2018
Oudergeleding
Aanwezig:
Ronald vd Laar (voorzitter)
Claudia de Klein
Mandy Moors
Namens de directie:
Afwezig:
Notulist:

Personeelsgeleding
Aanwezig:
Willy Grondhuis
Mariska Verberne

Anja Jansen en Joost Martens
Wille Peeters
Mandy Moors

1. Opening
Ronald opent om 19.30 uur de vergadering.
2. Beleidsthema’s 2018-2019
Aankomend schooljaar werken we met een éé
njarig schoolplan, zodat we het schooljaar erna weer gelijk lopen met de
andere Prodas scholen m.b.t. 4 jaren plan. Eerste opzet is klaar. MT heeft
samen met het Team 5 thema’s geselecteerd: Natuurlijk leren (hoofdthema),
Sociaal/pedagogisch beleid, Thematisch werken, Rekenen, Imago van de
school. Werkgroepen (gevormd door leerkrachten) organiseren, begeleiden,
evalueren elk thema apart. Tijdens de studiedag op maandag 28 mei wordt
e.e.a. nader besproken.
Als onderwijsthema is IPC (International Primary Curriculum) gekozen als
nieuwe onderwijsmethode met ingang van aankomend schooljaar.
Om 20.00 uur komen de 3 kandidaten (Erika Mennen, Tine Martens en Petra van
Bussel) de vergadering bijwonen. Zo kunnen ze al een beetje ervaren wat het
allemaal inhoudt. Ze stellen zich voor en vertellen waarom ze geïnteresseerd zijn
in een rol in de MR.
3. Verslag MR-vergadering 20 maart 2018
Geen opmerkingen
4. Post / ingekomen mailtjes
Ronald heeft op 11 april de bijeenkomst scholenhuisvesting Asten
bijgewoond. Het verslag hiervan heeft iedereen ontvangen. Het is goed
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om als BBS Antonius op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Het kan
voor ons in de toekomst ook kansen bieden.
5. Mededelingen Team
Willy geeft aan dat de verbouwingswerkzaamheden in het lokaal van groep 1
zeer traag op gang komen. Na de meivakantie zou het eigenlijk zo goed als
klaar zijn maar er is nauwelijks iets gebeurd. Het is lastig om de kleuters zo
gedegen voor te bereiden. Joost zit “erbovenop”. Concrete data zijn er helaas
niet.
6. Mededelingen overig / in te brengen punten
Vervolg opzet activiteitenplan
●
Zijn we nog mee bezig.
Agendapunten die we extra aandacht gaan geven in komend schooljaar.
●
We hebben 3 thema’s gekozen:
Oudergeleding: Pesten
Personeelsgeleding: Taakbeleid
MT: Identiteit
Extra vacature MR
●
Mandy geeft aan te stoppen na dit schooljaar. Dus er zijn nu 2
vacatures. Erika, Tine en Petra geven aan alle 3 deel te willen nemen
aan de MR. Claudia gaat met ze overleggen wie wat gaat doen.
7. Formatie 2018-2019
Formatie is besproken in de MR en toegelicht door MT.

Volgende vergadering: dinsdag 26 juni 2018 19.30 uur.
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