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Volgende vergadering

Begin juni (datum nader te bepalen)

1. Opening vergadering
Bram opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken + emailadres, doorgestuurd via mailbox
Geen ingekomen stukken.
3. Mededelingen directie
 De uitslagen van de Route 8 toets zijn bekend: het resultaat is dit jaar erg
positief.
 Financiële administratie en personeelsadministratie zullen in de toekomst niet
meer door Overkwartier uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden zullen door
Prisma zelf worden uitgevoerd.
 Huurkosten voor Hoera worden vermeld.
4. Begroting schooljaar 2018-2019
De digitale uitvoering van de begroting wordt getoond. Het begrotingsoverzicht is in
deze vorm erg gedetailleerd en volledig. Ter verduidelijking worden er enkele punten
uitgelicht:
 Begroting van de formatie;
 Kleine scholentoeslag;
 Budget voor verlaging werkdruk.
5. Personeel en werkdrukverlaging
Op dit moment loopt de sollicitatieprocedure voor de invulling van de openstaande
posities binnen het team voor het volgend schooljaar.
Besproken wordt op welke manier de werkdruk voor het personeel verlaagd kan
worden. Tevens wordt besproken wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren.
6. Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 wordt ter inzage overlegd. Hierin wordt
zichtbaar wat de resterende ruimte is voor nader in te plannen studiedagen. Insteek is
om de studiedagen in een vroeg stadium vast te zetten voor zover mogelijk. Dan
kunnen deze vroegtijdig aan de ouders doorgegeven worden.
7. Trendanalyses
Nog niet alle gegevens zijn volledig verwerkt. Dit punt wordt daarom doorgeschoven
naar de volgende vergadering.

8. Activiteitenplan
Henny overlegd een voorbeeld van een activiteitenplan. Er zal een opzet gemaakt
worden van een eigen activiteitenplan. Dit zal in een volgende vergadering besproken
worden.
9. Evaluatie schoolontwikkeling 2017/2018 en vooruitblik 2019
Noodgedwongen zijn de speerpunten van het huidig lopende schooljaar iets aangepast.
De nadruk is meer komen te liggen op het technisch en begrijpend lezen.
Komend jaar zal er meer aandacht zijn voor het thematiseren voor groep 1 t/m 8. De
lesstof wordt dan opgehangen aan een bepaald thema. Per schooljaar zullen
verschillende thema’s aan bod komen.
10. Stavaza kansrijke combinatiegroepen
Zie punt 9
11. Stavaza nieuwbouw
Geen nieuwe ontwikkelingen. Team zal navraag doen om op de hoogte te blijven. Bij
voorkeur zou er op het einde van het schooljaar een duidelijk plaatje zichtbaar moeten
zijn.
12. Rondvraag
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