Notulen MR
29-09-2015
Locatie: Horizon

Prisma

Aanwezig: Marisca, Karin, Nynke, Samuël, Annelies (punt 1 en 2)
Afwezig:
1. Opening
Iedereen is aanwezig
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
- Alle leerkrachten zijn beter gemeld.
(invulling Annelies)
- We zitten ‘ruim’ in ons jasje zolang er geen zieken zijn is er genoeg
ruimte om extra ondersteuning te bieden.
Actieplan
- Het actieplan wordt toegelicht door Annelies.
Opmerkingen:
- punt 1: Nynke mist het puntje MR + ouderbetrokkenheid. Rol vanuit
de MR mag zijn wat wij willen als MR met de ouderbetrokkenheid.
Zoals bijv. kijklessen, gastlessen etc. Meedenken organisatorisch
binnen de school.
Klankbordgroep: de ouders van de mr meer zichtbaar maken in de
groep. Ouders praten mee over bepaalde onderwerpen.
Komend jaar als actiepunt op de agenda van de MR. Kunnen we hier
iets mee doen?
- Actie voor actieplan nu: wat kan de rol van de MR zijn m.b.t.
ouderbetrokkenheid? Annelies bespreekt met bovenschools hoe onze
punten evt. verwerkt kunnen worden in het actieplan.
- Borgingsdocumenten: staan in het kwaliteitshandboek. Er moeten
soms documenten worden aangepast of nog opgesteld.
Opzet ouderDoorsturen naar MR-leden en volgende keer terug op de agenda.
kindgesprekken
Opmerkingen worden voor de herfstvakantie gemaild naar de MR.
3. Notulen vorige vergadering
- Notulen akkoord.
- n.a.v. notulen: leerlingenraad:
Voortaan wordt direct de notulen opgesteld omdat het dan nog
‘vers’ in het geheugen zit. Notulen hangen zichtbaar in de hal,
inclusief een foto van de leerlingenraad.
- Presentaties voor de verkiezingen waren erg leuk. Kinderen zijn
gemotiveerd om zich verkiesbaar te stellen.
- Leerlingenraad vanaf nu als vast punt op de agenda van de MR.
4. N.a.v. actiepuntenlijst
Cursusbehoeften
- Er is een gids met daarin cursussen die MR-leden kunnen volgen. Er
wordt bij de GMR nagevraagd over er budget is voor een
vervolgcursus. Nynke en Samuël hebben interesse over een
vervolgcursus. Hierover is een gids in het bezit van Nynke.
MR-startbijeenkomst
- Documenten uit werkmap MR worden gescand door Marisca en
naar de MR-leden gestuurd. (o.a. de bevoegdheden van de MR).

Situatie verwijzingen
naar basisschool bij
vluchtelingenwerk
aankaarten
5. N.a.v. MR-jaarplanning
Informatie samenstelling
BG, managementstatuut
etc.
Financieel verslag en
begroting MR
Jaarverslag MR

Jaarplan MR definitief
vaststellen
Begroting ouderraad
(2015-2016)
Financieel jaarverslag
OR (2015-2016)
6. Binnengekomen post
Verslag
directeurenberaad
Eindevaluatie actieplan
Prisma 2014-2015

Samuël heeft dit aangekaart. Doorverwijzen naar één school gebeurt
i.v.m. korte lijntjes en contacten met één school. Er wordt altijd
doorverwezen naar een openbare school.

n.v.t.
Er is een budget, waar wij nooit gebruik van maken. Karin vraagt in het
MT wat komend schooljaar het budget is.
PowerPoint is een goede opzet. Karin heeft ervaren hoe je ouders kunt
informeren op een interessante manier om de ouderbetrokkenheid te
verhogen. Kan sprankelender. Voor één van de laatste vergaderingen
kunnen we dit op de agenda zetten zodat we samen een ‘mooi’
stukje kunnen opstellen.
Vastgesteld.
Geen opmerkingen.
Geen opmerkingen.

- Nieuwe onderbouwgroep: klopt niet. Er is enkel verhuisd van lokalen.

- Opvallend dat bijna alle doelen behaald zijn. Zijn de doelen niet te
simpel, of is het gewoon een punt waar we erg trots op mogen zijn?
- Vraag GMR: conclusie tevredenheid VVE scholing.
Prisma actieplan 2015Moet ‘passend onderwijs’ binnen Prisma een actiepunt zijn of is dit in
2016
andere beleidsstructuren al gedekt? (GMR)
6. Besprekingen m.b.t. identiteit
ICR
- ICR commissie gaat door in afgeslankte vorm. 2 personeelsleden en
2 ouders. Jan Meeusen is ieder ICR overleg aanwezig.
- Kan van de MR agenda af.
7. Notulen GMR
Geen opmerkingen.
8. Agenda GMR
Geen opmerkingen.
9. Rondvraag en sluiting
Passend onderwijs
- Moet ieder MR-overleg op de agenda.
- Er is een jaar gewerkt met een trajectbegeleider. Diverse hulp is
afgelopen jaar geboden.
- Dit jaar hebben we weer hulp aangevraagd, dit keer zonder
trajectbegeleider. Er komt wat extra ondersteuning, waar wel over
onderhandeld dient te worden. Er is dit jaar best veel extra zorg
binnen de school nodig.
- In de praktijk vraagt dit van ons steeds opnieuw afstemming met de
vraag en het aanbod.
- Rol ouders/ school is veranderd. Als school delen we de informatie
die we krijgen met desbetreffende ouders.
- Hoe wordt het ‘geld’ ingezet dat Prisma vanuit O3 en Auris krijgt?
(GMR)

- Het is soms lastig om benodigde hulp te bieden voor de leerling/ de
leerkracht.
E-mail over ‘sint’ op
De Horizon heeft het standpunt betreffende dit onderwerp niet
mailadres mrdehorizon
bijgesteld. Sinterklaasfeest wordt gehouden zoals andere jaren.
Binnen Prisma weten we niet of dit een ‘issue’ is.
Nieuws vanuit de MR
n.a.v. mr jaarverslag. Staat in infoblad oktober.
Volgende MR-vergadering: dinsdag 17-11-‘15
Voorzitter
Samuel Dijkstra

Secretaris:
Marisca Schouten

