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1. Opening vergadering
Bram opent de vergadering. Er is een speciaal welkom voor Nicole Litjens, de
toekomstige directrice van de Springplank.
2. Ingekomen stukken + emailadres, doorgestuurd via mailbox
 Uiterlijk 1 Augustus moet het schooljaarplan ingediend worden. Dit zal in een
latere vergadering op de agenda geplaatst worden.
 Sinds december zijn er geen notulen meer ontvangen van de GMR. Er zal
navraag gedaan worden bij Suzan.
3. Mededelingen directie
 Vrijdag 15 maart is de landelijke stakingsdag van het onderwijspersoneel. Op
deze dag stond al geruime tijd de studiedag gepland. Desondanks zijn de
ouders via ISY toch geïnformeerd dat Hoera op deze dag ondersteuning biedt
kan bieden met het regelen van de opvang van de kinderen.
 Er is contact geweest met de Fanfare. Er is voorgenomen om voorafgaand aan
de volgende voorspeelmiddag van de fanfare een generale repetitie te
organiseren op school voor de deelnemende leerlingen.
 StaVaZa cultuur- en muziekbudget: Er is kort aangehaald waar de beschikbare
gelden aan zijn besteed en wat de nog resterende bedragen voor beide doelen
zijn.
 Het werkverdelingsplan moet op 1 augustus 2019 gereed zijn. Dit moet door de
directeur in samenspraak met de PMR worden opgesteld.
4. MR jaarplan 2019/2020
De belangrijke punten die in het volgend schooljaar op de agenda komen, worden kort
aangehaald. Bram maakt een opzet van de agenda’s van het volgende jaar zodat deze
punten op een logisch moment aan bod zullen komen.
Er is waarschijnlijk geen behoefte aan een financiële bijdrage voor de MR. Als dit toch
het geval blijkt te zijn, moet dit worden opgenomen in het jaarplan.
5. Schoolplan 2019-2023
Dit zal de komende periode opgesteld worden. Wanneer dit gereed is, zal dit ook
binnen de MR worden besproken.
6. Stavaza Schoolontwikkeling algemeen
 Tijdens de studiedag van 15 maart zal er aandacht zijn voor de voorbereiding





van het nieuwe thema van Projects4Learning: Bouwen.
Rekenen zal extra aandacht krijgen in combinatie met Snappet. De
trendanalyses laten op het gebied van rekenen geen problemen zien, maar het
team heeft het gevoel dat er een verdere verbetering haalbaar is. Er wordt
bekeken hoe de leswijze gestructureerder kan worden aangepakt zodat er ook
een beter zicht komt op het behalen van de doelen.
Hierna zal Spelling extra aandacht gaan krijgen. Uit de Trendanalyses komen
signalen dat hier extra aandacht gewenst is.

7. Stavaza Nieuwbouw
Bouwbedrijf Verhaegh heeft nog altijd het streven om rond de bouwvak te starten met
de bouwwerkzaamheden. Volgens planning nemen de werkzaamheden ongeveer 21
bouwweken in beslag. Dit betekent dat het nieuwe schoolgebouw rond de carnaval van
volgend jaar gereed kan zijn.
Met Wim van Dommelen wordt het sleutelbeheer besproken. Doel is dat op 1 juni een
beheersovereenkomst is opgesteld.
Op 21 maart zal het team de inrichting van het nieuwe schoolgebouw gaan bespreken.
Tijdens de provinciale staten verkiezingen op 20 maart kunnen de inwoners van
Koningslust ook hun voorkeur uitspreken over de herbestemming van het oude
schoolgebouw. Er kan gekozen worden uit 4 mogelijke opties:
1. Zorgappartementen
2. Appartementen voor jongeren en/of ouderen
3. Woon/werk-combinatie (zzp’ers)
4. Zorgmogelijkheden.

8. Rondvraag
T.b.v. het MR-jaarplan voor het volgende schooljaar is opnieuw voor de maandagavond
gekozen als meest geschikte vergadermoment.
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