Notulen MR
28 januari 2014
19.30 uur
Locatie: Horizon

Prisma

Aanwezig: Nynke, Annemiek, Karin, Marisca, Annelies (sluit later aan)
Afwezig:
1. Opening
Actiepuntenlijst

- Informatief stukje over de MR stuurt Annemiek door naar Alfons, met
daarbij de vraag welk e-mail adres gebruikt kan worden.
- Actiepuntenlijst is positief ontvangen. Werkt prettig en is overzichtelijk.
- Ontruimingsplan is rondgestuurd aan MR-leden. RKBS moet
vervangen worden door ICBS. Kan het wijzigen van RKBS in ICBS
worden ondervangen met gebruik van de zoekfunctie in Word?
- Er zijn een aantal vragen m.b.t. het ontruimingsplan. Marisca zal deze
vragen bespreken met Daniëlle. Vragen staan in de actiepuntenlijst.
- Vertrouwenspersonen zijn nog niet langs de klas geweest. Annelies
gaat dit regelen.
- Veranderen opzet informatieavond: komt dit schooljaar nog wel op
de agenda. Op actiepuntenlijst laten staan, zonder einddatum.
- Nynke blijft GMR notulen doorsturen.
- Nieuwe verkiezingen MR ouder: tijdpad maken en zorgen dat eind
juni bekend kan worden gemaakt wie de nieuwe ouder is. MR heeft
een nieuwe voorzitter nodig. Nieuw MR lid vanaf schooljaar ‘14’15.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
- Begroting exploitatie 2014 De Horizon (volgende keer op agenda):
Annelies licht de begroting toe aan de MR-leden. Er zijn wat verschillen
m.b.t. eerdere jaren i.v.m. uitbreiding formatie, kleinere klassen, meer
PR en overleg binnen de school, meer stookkosten door het gebruik
van extra lokalen.
- Kwaliteitsrapportage: zie binnengekomen post.
- Inspectierapport huisvesting:
Ter inzage bij Annelies. Is uitgevoerd door de gemeente. De inloopmat
moet vervangen worden.
- Denktank: er wordt een ouder gezocht. Nynke is geïnteresseerd.
Denktank is op woensdagmiddag. Dat is voor haar niet mogelijk.
Inspectiebezoek
- Het inspectiebezoek was een regulier, 4 jaarlijks bezoek. Inspectie
kwam iets eerder omdat er een onderzoek wordt gedaan binnen de
wereld oriënterende vakken. De inspecteur moet dit onderzoek voor 1
maart afronden.
- Officieel verslag van de inspecteur n.a.v. het inspectiebezoek wordt
verwacht.
- Bezoek is beoordeeld met voldoende.
- Voorafgaand aan het bezoek is er een voorbereiding geweest,
waarin vooral aandacht is besteed aan het kwaliteitshandboek en het
zorgplan. Jan Witkam heeft een pre-audit gedaan. (onderzoekje met
checklist die inspectie hanteert).
- Verbeterpunten die uit het inspectiebezoek naar voren zijn gekomen,
kloppen met het beeld dat wij van de school. Deze punten zullen in

het verslag benoemd worden.
- Kansen:
Groepsplannen omzetten in weekschema’s, dagschema’s,
Taalverwerving/woordenschat. Beter documenteren.
Cursus ‘met woorden in de weer’ is een kans. Gemeente gaat
meebetalen.
Lespakket m.b.t. pesten (KIVA preventief programma uit Finland) zou
een goede kans zijn voor de school. Eventueel vanuit CTC.
Vakantierooster
- Uren die in vakantierooster over zijn is toegelicht. De uren voor
studiedagen zijn hierin nog niet verwerkt. De tijd die we over hebben is
bedoeld als extra lestijd, omdat we dat nodig hebben. Gebruiken we
niet om extra vrije dagen te creëren.
Personeel
- Karen is aan het re-integreren. Sofie is stabiele factor om in te vallen.
Jubileum
-Website is verder ingevuld.
- Aanmeldingen komen voorzichtig binnen (Reünie).
- Voor sommige mensen onduidelijk wie er precies op de reünie
mogen komen.
- Er komt nog een verrassing binnen het project.
- Op Facebook worden steeds oproepen geplaatst voor de reünie.
- 15 februari is de gezinsviering i.v.m. het 100 jarig jubileum. Het thema
van deze viering is vriendschap.
Nieuwe rekenmethode
- Bezig met uitzoeken nieuwe rekenmethode.
- Er is een audit afgenomen m.b.t. rekenen. De resultaten hiervan
worden gebruikt om een methode uit te kiezen.
- Er worden 3 zichtzendingen besteld. Daarvan gaan we er 2
uitproberen. In het nieuwe schooljaar wordt de methode door de
gehele school geïmplementeerd.
3. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn akkoord.
4.
Binnengekomen post
Begroting 2014
Ter kennisgeving aangenomen.
Onderhoudsoverzichten: Ter kennisgeving aangenomen.
realisatie 2013 en
overzicht 2014
Directeurenberaad
Ter kennisgeving aangenomen.
Kwaliteitsrapportage
- Vragen over stellen in GMR.
2012-2013
- Opvallend is de aandacht voor D/E leerlingen.
- Kansen binnen De Horizon zijn om het percentage A/B leerlingen te
verhogen.
- P18 onduidelijk. Waarom rood, terwijl andere scores lager zijn en
groen. Bespreken in GMR.
- Volgende MR vergadering: Karin heeft een nieuw overzicht met
daarop de resultaten van de Midden toetsen van Cito.
Taakbeleid
- Er staat niet bij wat er veranderd is. Dit zal worden gevraagd bij de
GMR.
5. Besprekingen m.b.t. identiteit
Logo’s
Aandachtspunt, aanpassen.
Nieuwe schoolgids
- Jezus van Nazareth wordt benoemd in de schoolgids. Dit is een
katholieke benadering. MR wil graag het concept bekijken. Dus einde
van het schooljaar doorsturen.
- Meer bekijken vanuit normen en waarden.

6. Notulen GMR
- Etentje met GMR gehad + raad van bestuur.
Daarvoor bespreking: Wat gaat er goed? En wat nog niet? Wat
kunnen we verbeteren? Eigen groepje heeft dat georganiseerd.
- Kritischer zijn is aandachtspunt.
7. Agenda GMR
- Punten die besproken moeten worden zijn genoteerd.
8. Rondvraag en sluiting
OPR
Karin zit als ouder in de OPR. Ondersteuningsplanraad, m.b.t. passend
onderwijs. Karin vertelt hier kort wat over.
Jaarplanning MR
Volgende keer op agenda. Doormailen, en volgende keer
bespreken/aanpassen/aanvullen.
Is fijn om het jaarverslag mee te kunnen maken.
Eindgesprek
- Annemiek stelt voor kinderen te laten deelnemen aan
eindgesprek/adviesgesprek. Annemiek heeft dit al gevraagd aan
Siobhan. In team eens over hebben.
10 minuten gesprek
- Annemiek vertelt hoe bij haar op school de 10 minuten gesprekken
worden gedaan. Daar doen ze omgekeerde 10 minuten gesprekken.
Overdag wordt de leerkracht uit geroosterd om gesprekken te voeren
met de kinderen. De week erna worden de gesprekken gevoerd met
de ouders.
Onderzoek
Marisca vertelt over haar onderzoek voor opleiding Master SEN, m.b.t.
een methode voor het begeleiden van de sociaal emotionele
ontwikkeling.
Volgende MR-vergadering: 15 april 2014
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