Notulen MR
14 november 2013
19.30 uur
Locatie: Horizon

Prisma

Aanwezig: Nynke, Annemiek, Marisca
Afwezig: Annelies en Karin (met kennisgeving)
1. Opening
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Actieplan
Actieplan ziet er goed uit. Er wordt nog kort doorgepraat over het stukje
pedagogisch klimaat en over hoe het nu gaat in de groepen.
Opmerking actieplan: Spijt! wordt gedaan in groep 7 en 8.
Communicatie
De notulen van de MR zullen na de vergaderingen rondgestuurd worden
naar de MR leden. Ieder lid heeft dan 1 week om hier op te reageren.
Daarna is de notulen voor akkoord en kunnen ze op de website. Tijdens
de volgende MR-vergadering wordt deze nog wel kort besproken/
doorgenomen.
Vakantierooster
Het standaard vakantierooster is ook namens de MR akkoord.
Het concept hebben we bekeken. Opmerking hierbij is dat er in dit
schema is uitgegaan van 5,50 lesuren per dag. Wij hebben per dag 5.75
lesuren. Dus per week bouwen we volgens ons 1 uur extra marge op,
waardoor we wellicht wel meer marge hebben. (bijvoorbeeld om met de
carnaval vrij te zijn, of met bijv. goede vrijdag). Dit moet nagevraagd
worden.
Meldcode huiselijk
Alle collega’s zijn geslaagd voor de Meldcode huiselijk geweld.
geweld
Personeel
Karen werkt op arbeid therapeutische basis i.v.m. whiplash auto ongeluk.
Aanvalsplan taal
Binnen gemeente Reimerswaal is er een aanvalsplan Taal. Deze is
(nascholing
volledig ingevuld door RPCZ. Wij hebben behoefte aan meerdere
begrijpend luisteren)
aanbieders en andere keuzes. Daarom zal begrijpend luisteren (door
CPS) die de onderbouw van onze school zal volgen bekostigd worden
door de gemeente. Daarnaast zullen de leerkrachten van groep ½ nog
gebruik maken van de cursus beginnende geletterdheid.
BHV Plan
Plan is aangepast. Volgende vergadering wil de MR dit graag bekijken.
Marisca stuurt dit plan door.
Jubileum/project
Vrijdag avond is de afsluiting van het project. Dan is op zaterdag de
reünie. We bespreken de punten die tot nu toe al bekend zijn. De Horizon
heeft een Facebook pagina aangemaakt i.v.m. het jubileum. Binnen het
team is gebrainstormd over de invulling van het project en de grote
avond. Er zijn al diverse afspraken gemaakt.
3. Notulen vorige vergadering
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersonen moeten nog langs de klassen en een stukje
schrijven voor in het infoblad. Marisca vraagt het nogmaals na.
Informatieavond
Vorige MR vergadering is er gesproken over verandering van de opzet
van de informatieavond. Hierover is in de OR een mededeling gedaan.
Wanneer wordt besloten of de opzet van de informatieavond gaat
veranderen? Moet de MR hier nog op terug komen of komt dit aan het
einde van het schooljaar?

Passend onderwijs in
actieplan

4.
Meerjarenbegroting
Aanpak
tevredenheidsmeting
Overzicht Trend
tevredenheidsmeting
aangaande
gebouwen/
huisvesting

Tijdens de GMR heeft Nynke nagevraagd waarom Passend Onderwijs
niet in het actieplan van de horizon staat. Dit is omdat het plan Passend
Onderwijs niet specifiek is voor de Prisma-scholen, maar het gaat alle
scholen aan.
Binnengekomen post
Meerjarenbegroting is bekeken. We wachten de uitleg die in de GMR
gegeven zal worden af.
Om het jaar een tevredenheidsmeting houden zal bevorderen dat er
meer reacties komen en minder op routine zal worden gescoord. De mr
vind dit een positieve ontwikkeling.
De waardering voor het gebouw/ de huisvesting is vooral bij de
leerkrachten van De Horizon omlaag gegaan, maar nog steeds boven
de externe benchmark. Moet daar iets aan gedaan worden? Verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat het vorig schooljaar erg vol is geworden in
de school, door een extra lokaal te gebruiken, en doordat er op
donderdag nog combinatie 6/7 en 7/8 was. We praten kort over de
lokalen, en over de plus en minpunten hiervan.
Wij hebben hier geen opmerkingen over. Vinden het een goed plan.
Geen opmerkingen.

Deelname aan DOS+
Notulen
directeurenberaad 9
oktober
Leerlingenaantallen
Bij een aantal scholen is de krimp opvallend. MR vraagt zich af naar de
per 01-10-2013
verklaringen hiervoor. Komt terug in GMR.
5. Besprekingen m.b.t. identiteit
Onthulling bord
12 december zal voorafgaand aan de Kerstmarkt het nieuwe bord op
een feestelijke manier worden onthuld. Dit onder het genot van een
glaasje champagne/limo. Jan Wouters zal het bord onthullen.
Dankdag
27 november zal er door de leerkrachten in de groepen extra aandacht
besteed worden aan dankdag.(protestant-christelijk).
Vieringen in de kerk
Bij de ICR is gesproken over de indeling van de vieringen in de kerk.
Besloten is dat bij een viering in de katholieke kerk de katholieke rituelen
zullen worden gebruikt. Bij een viering in de protestant-christelijke kerk
zullen de protestant-christelijke rituelen worden gebruikt. Één keer per jaar
zal er een interconfessionele viering zijn in één van de kerken, waarbij 2
voorgangers zijn. Uit beide kerken 1. Dit kan een begin- of eindviering zijn.
6. Notulen GMR
Niet besproken
We hebben de notulen niet ontvangen. Vorig jaar stuurde Petra deze
door. Nu moet Karin dit gaan doen. (even samen afspreken). Volgende
vergadering kunnen we dan alsnog de notulen van de GMR bespreken .
7. Agenda GMR
Niet besproken
De agenda werd vorig jaar door Petra doorgestuurd. Nu moet Karin dit
gaan doen. (even samen afspreken). Volgende vergadering kunnen we
dan de agenda van de GMR bespreken (die van de volgende keer).
8. Rondvraag en sluiting
Informatie MR voor
Het stukje dat Annemiek over de MR heeft geschreven voor in het
de nieuwsbrief
infoblad hebben we besproken. We (Nynke, Karin, Marisca) moeten
allemaal een foto naar Annemiek e-mailen, zodat ze deze ook in het
stukje kan zetten. Dan kan dat in het infoblad van december worden
geplaatst.
e-mail adres
In het stukje voor het infoblad staat ook een e-mail adres van de MR. Hier
kunnen we alleen niet bij inloggen. Dit moet even nagekeken worden.

actiepuntenlijst

Inspectiebezoek

Nieuwe verkiezingen

Sluiting

Tijdens een MR-vergadering komen er vaak actiepunten naar voren die
genotuleerd worden. Het is lastig om overzicht te behouden. Daarom zal
er naast de notulen ook iedere keer een actiepuntenlijst worden
opgesteld. Deze zal rondgestuurd worden naar de leden van de MR. De
volgende MR-vergadering kunnen we bekijken of alle acties zijn
uitgevoerd.
3 december zal de inspectie De Horizon bezoeken. (4-jaarlijks). De focus
ligt op wereld oriëntatie. Verdere informatie is er nog niet. We ontvangen
nog een brief. Hier kunnen we tijdens de volgende MR vergadering op
terugkijken.
Volgende vergadering moeten we kijken naar hoe we verkiezingen
moeten opstarten voor een nieuwe ouder voor de MR. Dit omdat
Annemiek aan het eind van het jaar zal aftreden.
De vergadering werd om 21.00 uur gesloten.

Volgende MR-vergadering: 28 januari

Voorzitter
Annemiek van Uffelen

Secretaris:
Marisca Schouten

