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1. Opening vergadering
Bram opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken + emailadres, doorgestuurd via mailbox
Er is een uitnodiging ontvangen voor een vervolgbijeenkomst aangaande pestgedrag
op 17 september aanstaande. Een vertegenwoordiging van de leerkrachten is vanuit
school al aanwezig. Ook vanuit het ouderdeel van de MR zal iemand aanwezig zijn
deze avond.
3. Mededelingen directie
 T.b.v. groep 1/2/3 moet een tijdelijke, gedeeltelijke vervanging geregeld worden.
Voorop staat dat de kwaliteit van het onderwijs in deze groep gewaarborgd moet
blijven. Tevens wordt getracht het aantal verschillende gezichten voor de groep
tot een minimum te beperken.
 Binnen de Prisma organisatie hebben zich een aantal wijzigingen voorgedaan in
de directies van enkele andere Prisma-scholen. Tevens heeft Prisma een
kandidaat voor de functie van interim-voorzitter voorgesteld
4. Schoolgids 2018/2019
De nieuwe schoolgids 2018/2019 is weer up-to-date. Deze is door de vergadering
goedgekeurd.
5. Evaluatie schoolontwikkeling 2017/2018
De vorderingen die gemaakt worden, zijn op een nette en duidelijke wijze vastgelegd.
De inspectie heeft positief gereageerd op de stappen die gemaakt zijn en heeft
vertrouwen in de aanpak. Het team zal op dezelfde voet verder gaan: dit thema blijft de
aandacht houden.
6. Jaarplan / Activiteitenplan
De eerste opzet van het jaarplan wordt besproken. Enkele voorgestelde vergaderdata
worden gecorrigeerd. In de volgende vergadering zal het jaarplan definitief gemaakt
worden.
7. Schooljaarplan 2018-2019
 De invulling van Kansrijke combinatiegroepen zal ook dit jaar weer een
speerpunt zijn;
 Projects4learning zal veel inzet vergen. Het raamwerk hiervoor staat. Dit is
aangepakt tijdens de eerste studiedag van dit schooljaar. Deze manier van
werken biedt veel mogelijkheden om vaardigheden te leren die in de 21ste eeuw

van belang zijn. Wel moet er nog goed nagedacht worden over een
toetsmethode voor het meten van de doelstellingen: het succes van deze
aanpak moet meetbaar zijn.
8. Stavaza kansrijke combinatiegroepen
Op dit vlak zijn er geen grote noemenswaardige ontwikkelingen. Dit thema zal natuurlijk
wel de nodige aandacht houden, ook in combinatie met projects4learning. Spelling en
rekenen zullen nog eens onder de loep genomen worden maar in principe loopt de
invoering van de kansrijke combinatiegroepen goed.
9. Stavaza nieuwbouw
In september zullen de beschikbare budgetten goedgekeurd moeten worden.
Binnenkort zal er bij de betrokken partijen om een update gevraagd worden. Streven is
nog steeds dat de nieuwbouw gereed is voor schooljaar 2019-2020. Het
herbestemmingonderzoek naar de mogelijkheden voor het ‘oude’ schoolgebouw loopt
ondertussen nog.
10. Rondvraag
Susan: Vanuit ouders is de vraag gekomen of de notulen van de MR-vergaderingen nog
altijd openbaar zijn.
 De notulen zijn openbaar: na goedkeuring worden deze op de website van de
Springplank geplaatst. Op ISY zal eenmalig een bericht geplaatst worden dat
geïnteresseerde ouders de notulen op de site kunnen vinden.
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