Notulen MR
15-11-2016
Locatie: Horizon, 15.45u

Prisma

Aanwezig: Nynke, Samuël, Karin, Annelies, Marisca
Afwezig:
1. Opening
Nynke, Samuël, Annelies, Marisca of Karin: willen graag naar de
infoavond andere tijden. Marisca geeft dit door aan Carolien.
De informatieavond is op 1 december op de Bisschop Ernstschool.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
- Actieplan: Annelies licht toe wat het ‘SOP’ inhoudt (school
(invulling Annelies)
ondersteuningsprofiel).
Opmerking bij actieplan: leerlingen aanwezig bij het rapportgesprek
vanaf groep 5, niet vanaf groep 4.
- Antipestprogramma: er is nog geen programma. We werken nu
vanuit een schoolbrede visie. Regels worden opgesteld middels
‘Goed van Start’. We hopen dit jaar een keuze te maken, die
voldoet aan alle eisen die worden gesteld door de overheid.
- Implementeren kunstkabinet: we zijn klassen doorbrekend aan de
slag gegaan in de onderbouw en bovenbouw. Dit doen wij in de
vorm van creamiddagen.
- Leren zichtbaar maken: samen met de school in Lewedorp zijn we
aan de slag gegaan met leren zichtbaar maken. Annelies licht toe
wat dit inhoudt.
Doelen stellen en zichtbaar maken. Zo komt er meer ruimte voor
differentiëren en worden kinderen meer eigenaar van het
leerproces. We formuleren succescriteria voor leerlingen.
Hier gaan we de komende 2 jaar mee aan de slag.
Personeel
- Milou is met zwangerschapsverlof.
- Kim Witkam werkt 4 dagen in deze groep.
- Hanny van Langevelde werkt 1 dag in deze groep.
Passend onderwijs
Sop: zie punt hierboven.
Ouderbetrokkenheid
Tevredenheidsmeting: ouders waren tevreden. Zij geven de school
een 8.0.
Leerlingenraad
- Er is weer een nieuwe leerlingenraad samengesteld. Karin licht
besproken punten toe. Dit stuurt Marisca door naar de MR-leden.
- De nieuwe groep had een goede inbreng.
- Als er budget is zou het leuk zijn om leerlingen te laten meedenken
over aanschaf nieuw materiaal.
3. Notulen vorige vergadering
- Karin licht toe wat ambulant begeleiders doen op school.
- Ouderbetrokkenheid: ouders benaderen voor creamiddag 
actief benaderen via mail of ouders aanspreken.
- Feedback op schoolgids: wordt nog steeds mee ‘gestoeid’. Heeft
zeker de aandacht.
4. N.a.v. actiepuntenlijst
Doorsturen
Deze is ontvangen en besproken.

agenda/notulen GMR
naar MR leden.
Laatste wijzigingen
jaarplanning MR invoeren
en doorsturen naar MR
leden
5. Binnengekomen post
Verslag directeurenberaad
14-09
6. N.a.v. MR jaarplanning
Beleid communicatie
school – ouders

Actieplan 2016-2017
6. Notulen en agenda GMR

Is gedaan.

Geen opmerkingen. Helder verslag.

- Klankbordgroep onderwerpen: leren zichtbaar maken, andere
tijden, verkeer, identiteit.
- Voorstel: maandag 6 februari 2017.
- Leren zichtbaar maken: Siöbhān en Samuël
- Andere tijden: Nynke en Annelies
- Verkeer: Marisca en Annette
- Identiteit: Karin en Ramon of Jessica
- Hoe ziet zo’n avond eruit?
8 december overleg om 19.00u.
Eerst dit proberen, anders kunnen we altijd nog een infoavond
organiseren.
Zie mededelingen directie.
Opmerkingen GMR:
- Doorsturen notulen ook naar MR secretaris.

7. Rondvraag
Begroting AC

- Wat gebeurt er met het ‘surprise geld’ voor Sinterklaas als kinderen
geen bonnetje inleveren? Komt dat dan ten goede van de groep?
Dit zou dan een bewuste overweging kunnen zijn van ouders om
geen bonnetje in te leveren.
8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad december:
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de MR-vergadering in november hebben wij gesproken over
het nieuwe actieplan. Een speerpunt dit schooljaar is leren zichtbaar
maken. Kinderen moeten eigenaar worden van hun leerproces
door een bepaalde aanpak. Wij vinden dit als MR een positieve
ontwikkeling.
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: dinsdag 24-01-2017 (laatste keer dit schooljaar voor Marisca)
Voorzitter
Samuel Dijkstra

Secretaris:
Marisca van Peet- Schouten

