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1. Opening vergadering
Bram opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken + emailadres, doorgestuurd via mailbox
 Uitnodiging ontvangen voor een algemene cursus voor MR-leden.
3. Mededelingen directie
 Prisma heeft Susan benaderd om een bezettingsprobleem bij de Groenling op te
lossen. Voor de Springplank betekent dit dat na de kerst Daniëlle groep 4/5/6 zal
blijven doen met ondersteuning van Inge.
 Het feit dat de elektriciteitsvoorziening van het lokaal van groep 7/8 via de OJB
loopt, is in onderling overleg opgelost. Er is overeengekomen dat de OJB
financieel tegemoetgekomen zal worden. Zo wordt voorkomen dat een dure
ingreep in de elektra van het gebouw moet plaatsvinden.
 Er zijn aanpassingen gedaan in de jaarbegroting met betrekking tot de bezetting
en de nieuwbouw. De jaarbegroting zal 5 februari worden behandeld in de raad
van toezicht.
 De muzieksubsidie is binnen. Deze zal worden besteed aan muzieklessen door
een vakdocent.
 Er is een bijeenkomst geweest voor het team over de AVG (Algemene
verordening gegevensbescherming).
 Binnen Prisma wordt gewerkt aan een nieuwe procedure voor de formaties.
Doel is om eerder duidelijkheid te krijgen over de formatie van het opvolgende
schooljaar. Dit zal tijdens een volgende vergadering verder toegelicht worden.
4. Trendanalyses
De laatste analyses worden vluchtig doorgenomen. Het wordt steeds moeilijker om de
analyse per groep de maken i.v.m. het beperkte aantal leerlingen per groep. De
inspectie onderkent dit probleem en is tevreden over de uitvoering van de analyses. De
analyses zullen steeds meer gericht zijn op de individuele leerling.
5. Procedure nieuwe directeur
De procedure is inmiddels opgestart en er zijn al gesprekken gevoerd met enkele
kandidaten. Op 10 januari zullen er gesprekken zijn met de BAC (Benoemings Advies
Commissie).
6. Tevredenheidenquête ouders, leerlingen en personeel
De tevredenheidenquête is kort doorgenomen. In hoofdlijnen zijn er geen opvallende

zaken. Over de volle breedte is een lichte stijging in tevredenheid zichtbaar.
Aandachtspunt is de omgang van leerlingen onderling en de inrichting en veiligheid
rondom de school. Gegevens worden 1 keer per 4 jaar opgehaald. Conclusies worden
verwerkt in het schoolplan.
7. Beleidsnotitie Onderwijs en Opvang
Deze beleidsnotitie is opgesteld door Hoera. Aanleiding is de nieuwbouw. In het nieuwe
gebouw zal de ruimte voor de peuters en de ruimte voor de kleuters minder gescheiden
zijn. Beschreven is hoe de opvang voor de peuters gewaarborgd kan blijven en hoe dit
wordt uitgevoerd. Verder wordt benoemd dat de opvang van de Peuters binnen het
eigen dorp van groot belang is voor Koningslust.
8. Stavaza schoolontwikkeling algemeen
Op dit moment geen noemenswaardige ontwikkelingen.
9. Stavaza nieuwbouw
Prisma heeft een nieuwe bouwkundig adviseur voor de begeleiding van de nieuwbouw.
Met deze persoon zijn de informerende gesprekken begonnen. Deze zal ook de
afstemming verzorgen met WE architecten. Het team zal binnenkort nog een
bespreking hebben waarin de wensen betreffende de inrichting verder in detail aan bod
komen.
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