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Volgende vergadering

Dinsdag 9 januari 2018

1. Opening vergadering
Bram opent de vergadering.
2. Ingekomen stukken + emailadres, doorgestuurd via mailbox
Geen ingekomen stukken.
3. Trendanalyses
De trendanalyses worden gepresenteerd en toegelicht. Tevens wordt toegelicht hoe,
vanuit de trendanalyses, de vertaalslag gemaakt kan worden naar het stappenplan om
het zicht op de ontwikkeling van de individuele leerlingen te verbeteren.
4. Huishoudelijk reglement
Het MR-reglement is geactualiseerd. Henny is nog bezig om dit reglement uit te breiden
met een huishoudelijk reglement voor de dagelijkse gang van zaken.
5. Taakbeleid
Het taakbeleid heeft betrekking op de verdeling van de verschillende taken tussen de
verschillende teamleden. Er wordt op gelet dat de belasting door deze taken eerlijk
verdeeld worden in het team. Voor een klein team, zoals op de Springplank, kan het
moeilijk zijn om alle taken te verdelen zonder dat de leerkrachten onevenredig zwaar
belast worden. Knelpunten hierbij worden door het team onderling opgelost. Misschien
is het mogelijk dat kleine scholen bij bepaalde taken kunnen samenwerken?
6. Stavaza kansrijke combinatiegroepen
Tijdens de laatste studiedag is er uitgebreid aandacht geweest voor de verdere
ontwikkeling van de combinatiegroepen. Ook is er in deze context aandacht geweest
voor het plan van aanpak om de kwaliteit van het zicht op ontwikkeling te verbeteren,
zoals vanuit het inspectierapport gevraagd is.
7. Stavaza nieuwbouw
Prisma en de gemeente zijn in gesprek over het budget: kan het beschikbare budget
dat 4 jaar geleden is vastgesteld, geïndexeerd worden?
Er moet kritisch gekeken worden naar de beschikbare vierkante meters en of er
meerdere ruimtes in de Sprunk multifunctioneel ingezet kunnen worden.
In het nieuwe schoolgebouw zal de ontwikkeling van de combinatiegroepen ook weer
een nieuwe impuls krijgen.

8. Rondvraag
Henny geeft aan dat het poetsen in het schoolgebouw door Prisma centraal geregeld
gaat worden.
Op 12 december staat een volgende stakingsdag voor het onderwijspersoneel gepland.
Op de Springplank zal dit betrekking hebben op alle groepen
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