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-Ans neemt het stokje over van Ini. Vanavond sluit zij voor de 1e keer aan.
-Verkeersgroep is op de hoogte van het plaatsen van het hekwerk. Dit wordt door de
verkeersgroep nog gecommuniceerd met ouders.
-Prodasacademie: Evelien checkt nog even bij Prodas of de inschrijvingen in goede orde ontvangen
zijn
- Vergadering van januari staat gepland op 12 januari. Evelien past dit aan in vorige verslag.
Ingekomen stukken
-

Info-MR

Inspectierapport
Positief rapport met enkele aandachtspunten: waaronder zorgplan. Er is een zorgprotocol. De
routing die er staat dient gevolgd te worden. De routing wordt echter nog niet altijd stap-voor-stap
gevolgd. Wat gedaan moet worden wordt gedaan maar het nog niet altijd in de stappen terug te
vinden. Zaken zijn wel altijd terug te vinden in het groepsplan.
De zorgen om groep 8 zijn ook terug te vinden in het inspectierapport. Deze groep heeft echter
ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord en m.b.t cito-scores als 7e school binnen Prodas.
Gezien de zorgen omtrent deze groep een heel positief resultaat!
Groep 7 is niet bezocht. Waarom is dit? Mogelijk niet in kunnen plannen…….
Een kleutergroep, groep 4, 6 en 8 moeten altijd bezocht worden.

Schooljaarplan
De nieuwe methode van Rekenen goed invoeren heeft prioriteit; methode Wiswijs.
Daarnaast is er een nieuwe methode voor Engels aangeschaft ‘Our discovery’
Zorgplan zal een groot aandachtspunt blijven dit jaar.
Dit jaar zal er mogelijk gestart worden met een leeskring. Dit dan in plaats van een
boekbespreking.
Ook gaat er gestart worden met Talentrijk; eigen talent ontwikkelen in de vorm van sporten,
muziek, programmeren etc.
Het schooljaarplan zetten we de volgende vergadering op de agenda.
Aftreden Tijs en Evelien
- Hoe zit met aftreden, opnieuw verkiesbaar stellen etc.
Ouder-kind-leerkracht-gesprekken
We horen veel positieve geluiden vanuit ouders en kinderen. De oudergeleding van de MR hoort
wel dat er vragen zijn over de tijdstippen waarop er gesprekken plaatsvinden. Het laatste tijdstip is
vaak rond 16.00 uur / 16.30 uur. Dit lijkt een beetje haaks te staan op het verhogen van de
ouderbetrokkenheid. Willen werkende ouders beiden aanwezig zijn dan dienen zij vrij te nemen.
De reden dat er geen gesprekken ’s avonds zijn is cao-gerelateerd. Deze zorg wordt meegenomen
in de evaluatie.
Wijziging directietaken
De taakverdeling van het managementteam dient opnieuw bekeken te worden. Er is ook een lid
van het managementteam weggevallen door het vertrek van Petra. De volgende MR-vergadering
staan we stil bij de verdeling van de directietaken.
Vergaderdata 2015-2016
29 september (19.30)
24 november (19.30)
12 januari (19.30)
15 maart (19.30)
31 mei (19.30)
12 juli met borrel (19u)
GMR thema-avond
- De GMR-thema-avond staat gepland op dinsdag 13 oktober. Het thema is Verbinden. Leren van
elkaar; gekoppeld aan thema’s.
De vraag van Anke is of zij aanwezig dient te zijn? Gezien de opzet van de avond.
Verdeling thema’s ronde 1 en rond 2
Passend Onderwijs: Chantal / Ans
Innovatie in het Onderwijs: Ger / Ans
Strategisch plan: - / Ger
Mr kwaliteiten boven tafel: Tijs / Chantal
Thema’s en ambities van de GMR-MR: Evelien / Tijs
Raad van bestuur / raad van toezicht / open tafel: Chantal / Evelien
De verslagen, informatie en statuten van de GMR kun je vinden op: www.prodas.nl/GMR

We spreken af de verslaglegging vanuit de GMR standaard op de agenda te zetten.
Rondvraag
Chantal maakt een afspraak met Anke in verband met het communicatieplan.

