Notulen MR
15 april 2014
19.30 uur
Locatie: Horizon

Prisma

Aanwezig: Nynke, Annemiek, Karin, Marisca, Annelies (sluit later aan)
Afwezig:
1. Opening
Actiepuntenlijst
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
- We gaan voor woordenschat een cursus doen. ‘Met woorden in de
weer’. De gemeente gaat dit financieren.
- Aftrap CTC Rilland van z’n beste kant is geweest. De verbinding met
de andere scholen is nog niet helemaal gevonden.
- DOS+: Samenwerking in leergemeenschappen. Siöbhãn gaat dit
namens De Horizon doen. Focus is omgaan met verschillen.
Inspectiebezoek
- Het conceptrapport is ontvangen. Omdat hier geen opmerkingen
over zijn is het rapport inmiddels vastgesteld.
- Acties n.a.v. bezoek worden verwerkt in het actieplan. Daarin komt
onder andere ‘met woorden in de weer’ en begrijpend lezen met
aanvullingen uit CPS.
Personeel
- Karen nog steeds ziek. Werkt op arbeid therapeutische basis. Sofie
blijft vervangen.
- Wim Westerweele krijgt andere taken binnen Prisma. (o.a. PCP
taken).We krijgen iemand voor 2,5 dagen terug.
- Formatieplaatje: we blijven werken met hetzelfde aantal groepen.
Jubileum
Loopt. Dinsdag 22-4 opening project. Er wordt keihard gewerkt. Wees
trots!! Trots op team. 14 mei via sponsoring een voorstelling op het
schoolplein. Alle kinderen van Rilland mogen dit meevieren. Er zijn
uitnodiging voor verstuurd.
Nieuwe rekenmethode
We hebben Rekenrijk en De wereld in getallen uitgeprobeerd. Tijdens
de eerstvolgende teamvergadering zal worden besloten voor welke
methode is gekozen.
Gedragsprotocol
Karin licht het gedragsprotocol en het dit-kan-niet-formulier toe.
Kernpunten zijn eruit gehaald en aangepast naar de Horizon.
Informatie komt in het infoblad zodra het gedragsprotocol af is en
gecommuniceerd met het team en de MR. (MR via de e-mail).
Volgend schooljaar wordt dit protocol echt ingevoerd. Nu worden al
kleine stapjes gemaakt.
Gedragsprotocol moet een vast kopje worden op de informatieavond
voor ouders.
Vakantierooster
Goede vrijdag toch vrij.
(aanpassingen)
In het najaar is er 2 dagen uitgetrokken voor ‘met woorden in de
weer’, waardoor er nog maar 2 studiedagen zijn. (tussenevaluatie en
eindevaluatie). Z.s.m. communiceren naar ouders.
Kwaliteitsmeter
- In de kwaliteitsmeter komt naar voren dat de overblijf onvoldoende is
beoordeeld. Met name m.b.t. toezicht. Er is gesproken over regels die
wellicht niet geheel passend zijn. Er is gesproken over duidelijk en

strakke regels. Zowel voor de kinderen als voor de overblijfouders. De
overblijfouders volgen een cursus. Vraag vanuit de MR: is er een
protocol met daarin overblijfregels en is dat bij de kinderen ook
bekend? Er dient wellicht gekeken te worden naar de lijn naar het
personeel toe. Er moet meer afstemming komen.
- Binnen het team is de kwaliteitsmeter door iedereen ingevuld.
- De meting in vergelijking met 3 jaar geleden: ouders/ leerkrachten/
leerlingen ligt heel dicht bij elkaar. Komt goed overeen. Genoemde
zaken zijn we ons van bewust. Klopt helemaal.
- De volgende meting is pas over 2 jaar.
- Volgens MR-lid: kwaliteitsmeter kan zo meerdere malen ingevuld
worden door verschillende ouders. Is dit ook zo? Navragen!
3. Notulen vorige vergadering:
BHV
Af en toe staat er een stukje in het infoblad als er een oefening is
geweest. Hierover wordt nog een opmerking toegevoegd in het
infoblad.
Kwaliteitsrapportage
Horizon stond in het rood. (Lezen).Dat komt omdat sommige scholen
DMT toetsen en sommige scholen AVI. Dus geeft geen duidelijk beeld.
Vertrouwenspersonen
Zijn bezig om langs de klassen te gaan.
4. Actielijst
Tijdpad nieuwe MRTijdpad is 8 weken. Wij besluiten dat dit 4 weken wordt gezien de
ouder
drukke periode. Voorstel is z.s.m. beginnen. Brief moet worden
aangepast. Dinsdag na de Pasen brief mee, alleen aan oudsten.
Zowel fysiek als via de mail. Karin past de brief aan, stuurt hem naar de
MR. Op reageren zodat het dinsdag mee kan.
Na 4 weken zijn de verkiezingen. Lijstje mee met invulstrookje. Regelen
om in te vullen. Stemmen tellen en dan is het beslist.
Dinsdag 22-4 brief mee. Tot vrijdag 16 mei om te reageren.
Week van 19 mei brief opstellen voor verkiezingen. Kort bij elkaar
komen om stembriefje te maken/benaderen. Half 4.
2 juni stembriefjes mee met de ouders. 1 week laten staan. Tot 6 juni.
Week van 9 juni bekendmaken wie het is geworden.
10 juni MR, eerste aantreden. + afscheid Annemiek.
Overzicht cito M-toetsen Karin heeft een uitdraai gemaakt in Parnassys. Dit laat ze zien in de MR.
Cito’s zien er positief uit. Punten die opvallen worden opgepakt door
de leerkrachten van de betreffende groepen. Tevens zijn de
resultaten besproken binnen het team. Indien nodig extra
ondersteuning.
Activiteitenplan met
Jaarplanning moet worden bekeken en aangepast. Missie en visie,
daarin de jaarplanning
doelen. Is een activiteitenplan van 2006/2008. Dit moet worden
MR.
aangepast. 10 juni bespreken we wie dat gaat doen.
5.
Binnengekomen post
Samenwerkingsnotitie
Nieuw stuk. Alvast op papier vanwege mogelijk samengaan met. Je
krijgt te maken met krimp. Goed dat het er al is. Vraag: is het dan nu al
actueel, zicht op fusies? Vraag voor GMR.
Bestuursformatieplan
Ter kennisgeving aangenomen.
2014-2015
Mobiliteitsbeleid
Ter kennisgeving aangenomen. Verhelderend en duidelijk stuk.
Notitie Identiteit en
Ter kennisgeving aangenomen.
Samenwerking
Verslag
Geen opmerkingen.

directeurenberaad 1501-2014 en 26-02-2014
Managementstatuut

Ter kennisgeving aangenomen.

Treasurystatuut

Ter kennisgeving aangenomen.

Financiële paragraaf

Ter kennisgeving aangenomen.

Resultaten
Ter kennisgeving aangenomen.
voorgenomen doelen
uit het strategisch
beleidsplan 2009/2010
6. Besprekingen m.b.t. identiteit
Paasviering
In pc kerk
Biddag/dankdag
Biddag/ dankdag is op een prettige manier klassen doorbrekend
gevierd.
Kennismaking
Kennis gemaakt met Bernard van Lamoen.
Van de RK-kerk. Toelichting gekregen op de betekenis van Pasen en
Pinksteren.
7. Notulen GMR
Taakbeleid
Het taakbeleid was aangepast. Tijdens de GMR is toegelicht wat er is
veranderd. Er is meer duidelijkheid c.q. gelijkheid in de verdeling van
de uren. Nascholing wordt geregeld voorafgaand aan het nieuwe
schooljaar. Deze veranderingen hebben te maken met veranderingen
in de cao.
Duidelijkheid en gelijkheid: werktijdfactor in percentages i.p.v. in uren.
Meer op één lijn wat betreft het inzetten van uren voor bepaalde
vakken
8. Agenda GMR
Geen opmerkingen.
9. Rondvraag en sluiting
OPR/Passend onderwijs
Karin wil graag antwoord geven op vragen m.b.t. passend onderwijs/
opr. Mensen mogen haar benaderen.Binnen GMR genoemd als
belangrijk.
e-mail MR
Niet te openen met het wachtwoord. Alfons openen en wachtwoord
instellen. Stukje op de website klopt niet helemaal is niet goed
aangepast.mrhorizon@outlook.com
Annemiek mailt alfons hierover.
Volgende MR-vergadering: 10 juni 2014
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