Notulen MR
14-06-2016
Locatie: Horizon, 19.30 uur

Prisma

Aanwezig: Annelies (deels), Karin, Samuël, Marisca
Afwezig: Nynke
1. Opening
Samuël opent de vergadering.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
- Vitaliteit: Horizon heeft meegedaan met het traject ‘vitaliteit en
(invulling Annelies)
werk’. Dit doet iedere Prisma school 1x per 4 jaar. De Horizon komt
hierin heel positief naar voren.
- Eindtoets IEP is goed gemaakt. Boven de norm gescoord.
- Binnen het team zijn weinig zieken.
- Leren inzichtelijk maken: We starten met 2 studiedagen om hieraan
te werken. (Cursus). Dit is een traject van 2 jaar.
- Volgend schooljaar hebben we 2 LIO-stagiaires. De leerkrachten
die voor de groep staan blijven eindverantwoordelijk voor de
groep.
- EU-schoolfruit: we gaan proberen dit traject weer aan te vragen
voor school. Het is afwachten of we worden ingeloot. Kunnen we
tijdens kokkerellen ook proberen ‘gezond’ te koken? Kinderen in
aanraking laten komen met gezonde voeding.
Passend onderwijs
Er zijn weer bijeenkomsten geweest met de intern begeleiders.
Scholen moeten weer een nieuw school ondersteuningsprofiel
opstellen met het team.
Er wordt naar dit document gekeken bij de aanvraag van
arrangementen. Er is een standaard document waar je antwoord
geeft op diverse onderdelen.
Ouderbetrokkenheid
Klankbordgroep: nieuwe jaar een tijdpad maken over de invulling
hiervan.
Leerlingenraad
Het is voor de leerlingenraad dit schooljaar soms lastiger om mee te
denken over bepaalde activiteiten. Ze mogen meedenken over
een 2e goede doel waar de school geld aan geeft.
Ze hebben 3 onderwerpen gekozen, waar ze een enquête over
gaan uitzetten onder de leerlingen van groep 5 t/m 8. (WNF, Johan
Cruijf Foundation, stichting Opkikker).
Formatie
Dit is toegelicht door Annelies.
3. Notulen vorige vergadering
AC Commissie
Dit is geëvalueerd. Er wordt doorgegaan met de AC-commissie.
4. N.a.v. actiepuntenlijst
Klankbordgroep
Dit doen we volgend schooljaar.
5. Binnengekomen post
Verslagen
Ter kennisgeving aangenomen.
directeurenberaad 9 maart
en 6 april (informerend)
Bestuursverslag 2015
Ter kennisgeving aangenomen.

(informerend)
Kwartaalcijfers verzuim
(informerend)
Proefvisitatie PO raad
1 Visitatierapport
2 Reactie op, en
bevindingen na de
evaluatie (informerend)
Jaarplanner (informerend)

Kan dat tijdens de GMR worden toegelicht?
Voor ons is onduidelijk wat de gegevens precies betekenen. We
lijken erg hoog te scoren, terwijl we dachten dat dit lager was.
Ter kennisgeving aangenomen. Positieve resultaten.
Vervolgstappen vinden wij positief.

GMR data: dinsdag 4 oktober, maandag 21 november, maandag
30 januari, dinsdag 11 april, maandag 12 juni.
N.a.v. deze data kunnen we de MR-data plannen.
Onder voorbehoud wordt dit:
dinsdag 27 september, dinsdag 15 november, dinsdag 24 januari,
dinsdag 4 april, di 30 mei (6 juni is erg druk voor Samuël i.v.m.
opwekking 2.0).

6. N.a.v. MR jaarplanning
Resultaten
tevredenheidsonderzoek
Scholing personeel

Eigen functioneren MR
Taakbeleid (verdeling en
belasting)
Rooster aftreden MR leden
Voortgang actiepunten
tevredenheidsonderzoek
Jaarplan MR (2016-2017)
incl. jaarplanning

Informeren cursusbehoefte
MR
6. Notulen en agenda GMR

Karin stuurt deze ter info door.
Milou, Karen en Marisca ronden in januari de gymopleiding af.
Leren zichtbaar maken.
We gaan een ervaringscircuit doen voor kinderen met een taal
ontwikkelingsstoornis.
Verder nog niet bekend.
De MR blijft zoals het nu is.
Nog niet bekend. Komt tijdens studiedag op 4 juli.
Er treden geen leden af.
Karin was herkiesbaar. Ze is herkozen. Er waren geen
tegenkandidaten.
Er zijn nog geen actiepunten afgesproken. Het actieplan voor
volgend schooljaar moet nog worden gemaakt.
Informatieverstrekking andere schooltijden volgt volgend schooljaar.
Bijv. middels klankbordgroep.
Marisca past de data aan.
Bijv. taakbeleid. Dit is pas einde schooljaar bekend. Kan ook
toegelicht worden in september.
Schoolgids: toevoegen aan jaarplanner.
Voor nu geen behoeften.

Karin stuurt deze nog door.
7. Rondvraag
MR jaarverslag
Schoolgids

Er wordt nog een afspraak gemaakt om het jaarverslag in speelse
vorm te gieten. Dit doen we begin volgend schooljaar.
Wij zouden als MR graag betrokken worden bij het aanpassen van
de schoolgids en het tegenlezen hiervan. Aan Alfons vragen of hij
dit doorstuurt.  dit gaat hij doorsturen, maar is echt pas tegen de
vakantie aan.

8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad juni:
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de MR-vergadering in juni hebben wij gesproken over onze
plannen voor het komend schooljaar. We gaan een
klankbordgroep avond organiseren. Het doel van deze avond is het
vergroten van de ouderbetrokkenheid.
Hierover krijgt u t.z.t. meer informatie. Ook zijn wij op zoek naar een
leuke manier om als MR verantwoording naar u af te leggen over
hetgeen we afgelopen jaar gedaan hebben. Dit wordt aan u
gepresenteerd op de jaarvergadering in september.
Mocht u een ervaring met ons willen delen, graag! Dat kan door ons
aan te spreken of door ons te e-mailen naar
mrdehorizon@outlook.com.
Volgende MR-vergadering: nieuw schooljaar. Voorstel: dinsdag 27 september
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