Notulen MR
16-09-2016
Locatie: Horizon, 15.45u

Prisma

Aanwezig: Karin, Samuël, Marisca, Annelies
Afwezig: Nynke (met kennisgeving)
1. Opening
Samuël heet iedereen welkom.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
Leren zichtbaar maken: we gaan dit schooljaar om te beginnen 3
(invulling Annelies)
onderwerpen aanpakken.
1. Kindgesprekken uitwerken/verdiepen.
2. Reflecteren op leren en eigen handelen bij leerkrachten en
leerlingen.
3. Spelling: het aanpakken van leren zichtbaar maken met kinderen.
Leren zichtbaar maken komt in het actieplan te staan.
TOS: taalontwikkelingsstoornissen. Wij doen mee aan een onderzoek
waarin we een circuit krijgen aangeboden waarin de leerkrachten
mogen ervaren wat je als kind voelt als je een spraaktaalstoornis
hebt.
Er wordt een boek gemaakt ‘Tos in Beeld’ waarin wij kunnen zien
wat kinderen nodig hebben. Leidraad voor leerkrachten.
Rinus gaat met pensioen.
Nieuw jaar is gestart.
(bijna) alle arrangementen zijn rond.
Er moet een nieuw school ondersteuningsprofiel worden opgesteld.
Hierin staat wat je als school wel en niet kunt m.b.t. de zorg.
Er zijn veel ambulant begeleiders in de school.
Ouderbetrokkenheid
Creamiddagen: betrokkenheid van ouders stimuleren.
Kennismakingsgesprekken zijn geweest. Hoge opkomst.
Leerlingenraad
Verkiezingen zijn geweest in alle groepen.
Volgende week wordt gestart met de eerste vergadering.
3. Notulen vorige vergadering
- Eu-schoolfruit is aangevraagd. Afwachten of we worden ingeloot.
- Nynke heeft feedback gegeven op de schoolgids. Nog even
navragen of dit wordt verwerkt.
4. N.a.v. actiepuntenlijst
Boek lenen van Annelies
Nog niet gevraagd.
(voor klankbordgroep)
Ouders in de school: dit gaat over een communicatiegroep.
Een klankbordgroep is anders. Met verschillende thema’s.
Passend onderwijs

Tijdpad uitzetten voor het

Het boek kan een waardevolle toevoeging zijn omdat het gaat
over wat voor soort school je wilt zijn. Bijv. alleen informatief of een
hogere mate van betrokkenheid van ouders.
Aan dit punt zijn we niet meer toegekomen. Schuift door.

opzetten van een
klankbordgroep avond.
Jaarplanning MR
aanpassen, schoolgids
toevoegen.
Invulling presenteren
jaarverslag (hoe kunnen
we dit interessant maken?)

Wijzigingen zijn besproken. Wordt doorgestuurd naar de MR.
Eventueel toe te voegen punten doorsturen naar Marisca.
Kunnen we stellingen maken met juist/onjuist en deze dan
toelichten aan ouders?
Allen stellingen verzamelen, zodat we hier een activiteit mee
kunnen doen. Tussen de 5 en 10.
Ook stellingen over bespreekpunten afgelopen schooljaar.
Opsomming van ideeën:
Meningvormend?
Verschil tussen adviesrecht en instemmingsrecht
Stellingen:
1. In de MR wordt er beslist welke leerkracht welke groep krijgt.
(onjuist, directie bepaalt dat en wordt besproken in de MR)
2. U mag aansluiten bij vergaderingen van de MR (juist). (Er is een
open en besloten deel i.v.m. privacy. U heeft geen
stem/spreekrecht).
3. De MR kiest welke nieuwe methodes de school gaat gebruiken.
(onjuist. de MR wordt wel geïnformeerd).
4. De MR mag ten alle tijden ongevraagd advies geven over
diverse zaken. (Juist).
Samuël maakt de PowerPoint.

5. Binnengekomen post
Binnengekomen post is middels e-mail verspreid. Reageren kan via
e-mail en zullen worden opgenomen in deze notulen.
6. N.a.v. MR jaarplanning

Informatie samenstelling
BG,
managementstatuut,
etc.
Financieel verslag en
begroting MR
Jaarverslag MR
Begroting Ouderraad
(AC) (2016-2017)
Financieel jaarverslag
AC (2015-2016)

Opschuiven naar oktober

Er is geen begroting en dus geen financieel jaarverslag.
Eventuele aanpassingen worden nog verwerkt.
Opschuiven naar oktober. Komt na de informatieavond.

6. Notulen en agenda GMR
7. Rondvraag
infoavond

Er is een algemeen praatje dat wordt gehouden door Annelies.
Daarna is er vrije inloop in alle groepen.
Per groep is er een brief met informatie voor ouders.

8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad oktober:
Beste ouders/verzorgers,
Het jaarverslag van schooljaar 2015-2016 is besproken tijdens de
informatieavond en is ter inzage te vinden op de website onder het
kopje MR.
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 15 november
Voorzitter
Samuel Dijkstra

Secretaris:
Marisca Schouten

