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Henny Driessen, Renée van Soest en Ruud Koch
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Bram Thijssen, Inge Bruijnen

Volgende vergadering

11-03-2019

1. Opening vergadering
Henny opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken + emailadres, doorgestuurd via mailbox
 Geen ingekomen stukken
3. Mededelingen directie
 Recentelijk is een ontruimingsoefening uitgevoerd. Deze is goed verlopen. Het
verloop van de oefening is geëvalueerd. Verbeterpunten zijn besproken en op
basis hiervan zijn afspraken gemaakt voor een verdere verbetering van het
ontruimingsplan.
 Enkele zaken uit het Directeuren-overleg van Prisma worden kort besproken.
Wanneer de stukken officieel goedgekeurd zijn, zullen deze binnen de MR
worden rondgestuurd. De volgende zaken zijn aan bod gekomen:
o Integrale aanpak ziekteverzuim
o Stappenplan gedwongen overplaatsing bij formatietekort
o Procedure formatiebesprekingen 2019/2020
o Werkverdelingsbeleid
 Op 25 januari zal burgemeester Delissen de Springplank bezoeken. Zij zal zich
dan laten informeren over de overlast rondom de JOP.
4. Procedure nieuwe directeur
De gesprekken t.b.v. de opvolging van Henny zijn in een vergevorderd stadium. Er is
inmiddels een serieuze kandidaat waar op dit moment afrondende gesprekken mee
worden gevoerd. Wellicht kan op korte termijn de nieuwe directeur bekendgemaakt
worden.
5. Beleidsnotitie peuters en kleuters
De beleidsnotitie peuters en kleuters die door Hoera en Prisma is opgesteld betreffende
de toekomstige situatie in Koningslust wordt met de gemeente Peel en Maas
besproken. Bij de gemeente wordt op een positieve wijze meegedacht. Mits er geen
bezwaren zijn, zal de gemeente akkoord gaan met het opgestelde plan.
6. Stavaza Schoolontwikkeling
De leerlingen zijn inmiddels gestart met het nieuwe thema: Aarde.
Verder zijn er vanuit de ouders overwegend positieve reacties gekomen op de
ontwikkelingsgesprekken (10 minuten gesprekken) samen het kind. Deze vorm van de
gesprekken zijn ook onderdeel van de steeds groter wordende aandacht voor de
ontwikkeling van het individuele kind.

7. Stavaza Nieuwbouw
Er heeft een gesprek met de Sprunk plaatsgevonden m.b.t. het beheer van het gebouw.
Er moeten goede afspraken gemaakt worden m.b.t. taken en verantwoordelijkheden.
Op 29 januari vindt er gesprek plaats tussen de architect en aannemer Verhaegh. Dan
zullen de berekeningen en kosten worden besproken.
Het team is vooral bezig met zaken betreffende de inrichting van het nieuwe gebouw.
Op woensdag 30 januari zal er een informatie-avond plaatsvinden over de mogelijke
herbestemming van het ‘oude’ schoolgebouw.
8. Rondvraag
Nu de start van de nieuwbouw in zicht komt, is het misschien tijd om na te denken wat
de naam van het nieuwe schoolgebouw wordt. Het zou mooi zijn als de Koningsluster
gemeenschap en natuurlijk de leerlingen hier ook over mee zouden denken. Er zal de
komende tijd over nagedacht worden over hoe dit georganiseerd kan worden. In de
volgende vergadering zal dit onderwerp opnieuw besproken worden.
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