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1. Opening vergadering
Bram opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken + emailadres, doorgestuurd via mailbox
 Uitnodiging ontvangen voor een vervolgbijeenkomst m.b.t. het thema
pestgedrag;
 Zaken uit de GMR vergadering die eventueel van belang zijn, zullen nog worden
gedeeld.
3. Mededelingen directie
 Bij toeval is er ontdekt dat de elektriciteitsvoorziening van het lokaal van groep
7/8 via de meterkast van de OJB komt. Bekeken zal worden hoe dit eventueel
gecompenseerd kan worden en of het nodig is om, zeker met het oog op de
toekomstige verhuizing, of dit aangepast moet worden.
 Vanuit Prisma is de wens gekomen om toch weer met een jaarbegroting te gaan
werken, i.p.v. een begroting per schooljaar. Dit betekent dat de begroting van de
Springplank weer aangepast moet worden voor het komende kalenderjaar.
 Vanwege gezondheidsredenen zal Henny helaas op termijn de functie van
directeur niet meer kunnen bekleden. Vanuit Prisma zal een procedure gestart
worden om een geschikte opvolger te zoeken voor de Springplank. Aan de
profielschets die voor deze functie opgesteld gaat worden, kunnen de
teamleden hun input leveren. Er zal voor gezorgd worden dat de Springplank
niet zonder directeur zal komen te zitten. Ouders zullen via een ISY-bericht
geïnformeerd worden over het toekomstige terugtreden van Henny.
4. Trendanalyses
Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering. De gegevens zijn wel bekend
maar moeten nog opgemaakt worden.
5. Jaarplan MR
De behandeling van de begroting wordt naar december verschoven vanwege het feit
dat Prisma vraagt om een jaarbegroting.
Per vergadering zullen de besproken punten bijgehouden worden zodat hiermee een
juiste indeling van onderwerpen voor de komende jaren gemaakt kan worden.
6. Stavaza schoolontwikkeling algemeen
Op dit moment zitten de leerlingen ongeveer halverwege de periode van het eerste
thema van Projects4learning. Werken met Projects4learning geeft voldoende houvast

om met meerdere groepen samen te kunnen werken. Werken met het thema motiveert
de kinderen. Leerlingen zien zelf verbanden tussen de alledaagse dingen en het
huidige thema. Tot dusver zijn de ervaringen positief.
De manier van toetsen heeft nog steeds de aandacht. Hiermee moet zichtbaar gemaakt
worden dat de gestelde doelstellingen ook daadwerkelijk behaald worden.
Verder hebben de teamleden zich kunnen inschrijven voor verschillende workshops
tijdens de Prisma-dag.
7. Stavaza nieuwbouw
Er wordt op dit moment gezocht naar aannemers om de nieuwbouwplannen verdere
concrete invulling te kunnen geven.
Tijdens de informatieavond van 15 november zullen de huidige tekeningen en
impressies aan de ouders gepresenteerd worden.
Verder vindt er door het team al een oriëntatie plaats m.b.t. zaken voor de inrichting van
het toekomstige gebouw.
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