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Verslag MR-vergadering 25 september 2018 
 
Oudergeleding         Personeelsgeleding 

Aanwezig: 
Claudia de Klein 
Erika Lintermans 
Tine Martens 
Petra van Bussel 
 

Aanwezig: 
Mariska Verberne 
Wille Peeters 
Eric van Doorn 

 
Namens management team: Anja Jansen   
Notulist:    Tine Martens 
 

1. Opening 
Claudia opent om 19.30 uur de vergadering.  
Toegevoegd agenda punt bij mededeling management: begroting 2019 

 
2. Verslag MR-vergadering 8 mei 2018 

Geen op/aanmerkingen 
 

3. Post / ingekomen mailtjes 
Van de GMR: uitnodiging voor MR leden om deel te nemen aan de basis en 
de verdiepingscursus MR. MR-leden kunnen zich zelfstandig in schrijven. 
 

4. Mededelingen Management 
Start schooljaar 
De start van het schooljaar is goed gegaan.  
De informatieavond is goed verlopen. 30 min in de klas is voldoende.  
Het gezamenlijke gedeelte is goed bezocht.  
 
Schoolplan 2018 
Het schoolplan bevat een viertal pijlers, deze worden uitgewerkt 10 
doelenstellingen waarop BBS Antonius zich gaat richten.  
Duidelijk zichtbaar is de ontwikkeling met IPC en wereldburgerschap.  
De PDCA cyclus is duidelijk en het team is samen met het management 
verantwoordelijk om de doelstellingen te gaan realiseren.  
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Begrotingproces 2019 
Er is een ontwikkeling in het begrotingsproces, voorheen was deze per 
schooljaar. Vanaf heden gaat deze per kalenderjaar.  
In sept/okt mag de MR een advies geven aan school t.a.v. de begroting, wat 
zij adviseren te doen met een evt. begrotingsoverschot dan wel een tekort.  
Op 4 oktober 2018 van 17.00 tot 17.30 is een korte extra MR-vergadering 
gepland om een besluit te nemen over het advies aan school.  
 
“Verkeers”veiligheid (in en uit school fietsers) 
Tijdens het uitgaan van school en het verlaten van het schoolplein ontstaan er 
onveilige situaties met voetgangers en fietser die gelijktijdig het pad en de 
sluis gebruiken. 
Er wordt in samenspraak met de verkeerswerkgroep een plan gemaakt voor 
het verlaten van het schoolplein. Dit plan zal na de herfstvakantie ingezet 
worden.  
Tot de herfstvakantie wordt ervoor de volgende oplossing gekozen: 
- Fietsers verlaten de school aan de voorzijde via het “kleuterpoortje” en 

kiezen vervolgens LOPEND de weg naar het zebrapad of de weg richting 
Heistraat.  

- Voetgangers verlaten de school aan de achterzijde. Zij lopen vervolgens 
om de school heen richting Heikamperweg of kiezen het trottoir naast de 
parkeerplaats achter de gymzaal.  

 
5. Mededelingen team 

Er zijn vanuit het team geen mededelingen 
 
 

6. Mededelingen overig/in te brengen punten 
Fietsveiligheid 
Zie mededelingen management 
 
Regelement/huishoudelijke regelement MR 
De regelementen zijn aangepast/aangevuld. 
Beiden regelementen zijn vastgesteld op 25-9-2018. 
 
Scholenhuisvestingsplan (SHP) 
het plan is vastgesteld, maar heeft nog vele mogelijkheden.  
De locatie van de scholen staan vast.  
PLATOO zit in een onderzoek betreffende het plan.  
Tip vanuit de bijeenkomst rondom het SHP is een nieuwsbrief onder ouders te 
verspreiden. Roy doet dit namens BBS Antonius.  
 

 


