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1.Opening            

2.Mededelingen:  

We zijn nu cluster Oost er zijn 2 i.p.v.3 clusters bij Dynamiek. Prisma is het derde 

Cluster. Jos heeft studiedag gehad met name over de werkdruk. Er komt wellicht 

een 2e en 3e staking aan omdat er nog te weinig geld vrij komt.  Er was begrip van 

de ouders voor de staking 

 

 3.Notulen 03-07-2017 
  Deze worden goedgekeurd  

 

  4.Evaluatie informatieavond        

Er komt een nieuw scherm voor de beamer. De avond was goed bezocht was 

interactief. De vraag is natuurlijk of je het verhaal van SOOOL en 21 -eeuwse 

vaardigheden elk jaar moet vertellen, we denken van wel. 

 

  5.WMK opbrengsten   
 Ruud licht de WMK opbrengsten toe adv een overzicht van de groepen. 

 We zijn nog een grotere analyse aan het maken voor de inspecteur deze zal ons    

waarschijnlijk het komend jaar komen bezoeken 

 

   6.Samenwerking Brede school Meerlo Blitterswijck Wanssum   
  Afhankelijk van de prognose van de lln aantallen in de dorpen wordt er gekeken of er        

plannen op gezet worden en er winst te behalen is op financieel gebied d.m.v. een 

fusie. Er is dan 1 Brin nummer. Dan komen er gelden vrij die ingezet kunnen worden. 

Er zijn nu al momenten van samenwerking: IBers, project OMA. Dit zal nog vaker 

terug  komen op de agenda. 

 

    7.Start aangepaste organisatiemodel en overblijfrooster 

Overblijven  
Vanuit ouders: leuk om over te blijven, het is rustiger ze hoeven niet op en neer te 

lopen, samen eten is gezellig. 

Vanuit leerkracht: er is nu al gewenning en het loopt goed. In de groepen 1-2 rustige 

sfeer en hebben meer tijd nodig om te eten. 

Aangepast organisatiemodel: 

Het thematisch werken wordt door de kinderen als leuk ervaren maar ook  wel druk 

ze moeten er nog even aan wennen. Voor ouders: misschien een idee om een keertje 

’s middags mee te lopen in een groep zodat ze een beeld bij hebben 



 

 

 

 

8.Digitaal lesmateriaal (koptelefoons) 

Stelling: scholen die digitale middelen gebruiken behoren ook te zorgen voor de 

accessoires. Jos vraagt na bij de leerkracht of er veel ouders zijn die vinden dat de 

school hiervoor moet zorgen. Dit n.a.v. een reactie van 1 ouder die vindt dat je dit 

niet kan verplichten. Wordt vervolgd. 

 

 

 

      

9.Gebruik mobiele telefoon 

Afspraak niet meenemen tenzij het per sé nodig is bij een activiteit. Of wanneer een 

ouder het belangrijk vindt om een bepaalde reden. 

Leerkrachten gebruiken het werk gerelateerd. 

 

 

10.Rondvraag 

Yvonne viert haar 40 jarig onderwijs jubileum MR ( Petra) zorgt voor een envelopje 

met 25 euro De OV doet hetzelfde. 

Het welbevindingsformulier mag voortaan wel eerder op ISY erg kort om in te 

vullen 
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