Notulen MR-vergadering
d.d. 26 januari 2017 (19.30 uur)
Aanwezig: Hans, Paul, Daan, Erik, Ine en Milly
Notulist: Milly
1 Welkom, opening en mededelingen

Hans
allen

2 Mededelingen directie

Erik

* Reactie Prisma Inspectierapport
3 Inspectierapport en reactie Prisma

allen

We hebben het over het Inspectierapport.
- Onze acties:
We hebben een nieuwe eindtoets: IEP
De kinderen van groep 8 zullen voorafgaand aan de eindtoets eerst een
oefentoets maken om bekend te raken met de vraagstelling/werkwijze.
De verwachting is, dat de huidige groep 8 beter zal scoren.
Daarnaast worden alle leerkrachten persoonlijk gecoacht.
Het verbeterplan is inmiddels aangepast. Het inspectierapport wordt tzt met
de ouders gecommuniceerd. De manier waarop is nog wel het overdenken
waard.
Ouderbetrokkenheid
We zien dat de ouders van leerlingen in de lagere groepen veel contact
hebben met de leerkrachten. Naarmate de kinderen ouder worden wordt het
contact minder frequent.
4 Continue onderwijs: stand van zaken

We hebben het project verplaatst naar het volgend schooljaar vanwege het
Inspectierapport. Hans benadrukt dat er een enthousiast team van
leerkrachten en MR leden op gezet moet worden.
Na april/mei dit schooljaar kunnen we ons hiermee bezig houden.
In september kunnen we ouders tijdens de Algemene ouderavond bij het
proces betrekken.
5 De volgende stukken worden besproken:
Notulen team 10 november 2016
Notulen team 24 november 2016
Notulen team 29 november 2016
Notulen team 8 december 2016
Notulen team 13 december 2016
Notulen team 12 januari 2017
Notulen MR 14 november 2016
Deze notulen zijn goedgekeurd.

Hans/Erik

Verslag directeurenberaad 7 december 2016
Ons themaplan voor “Scholen voor de toekomst“ is Ouderbetrokkenheid.
Verslag directeurenberaad 18 januari 2017
ICT: Voor het begin van het nieuwe schooljaar hebben alle scholen een nieuw ICT
netwerk. Dit heeft prioriteit boven een nieuwe website.
Vakantierooster 2017-2018
Wij houden ons aan de provincie Zeeland (die wijkt altijd af van het landelijk
rooster).
Exploitatiebegroting Dyade
Variabelen/uitgangspunten-meerjarenbegroting 2017-2018
Overzicht overdracht scholen naar bestuur 2017
Prisma Meerjarenperspectief 2017-2021
Overzicht huisvesting Prisma 2016
Exploitatiebegroting Prisma 2017
GMR-notulen 4 oktober 2016
6 GMR

Hans

Als er nog punten zijn die meegenomen moeten worden volgende week;
Laat het Hans dan even weten.
7 Rondvraag

allen

*Paul: Vraagt of het verbeterplan wordt gedeeld met de MR.
Erik antwoordt bevestigend, als het door iedereen geakkoordeerd is.
*Hans: Vraagt wanneer het Inspectierapport wordt gepubliceerd.
In februari 2017.
Er moet een stukje in de info voor een nieuw MR-lid en een GMR-lid.
Milly zorgt voor de aanlevering hiervan.
8 Sluiting

Hans sluit de vergadering om 21.15 uur.
De volgende vergadering is op maandag 3 april om 19.30 uur.

Hans

