Notulen MR
25-01-2018
Locatie: Horizon, 19.30u.

Prisma

Aanwezig: Nynke, Karin, Annelies (deels), Marisca
Afwezig: Samuël
1. Opening

Nynke opent.
*vergadering november is niet doorgegaan omdat de GMR
vergadering kwam te vervallen. We zijn als MR wel bij elkaar
geweest m.b.t. ‘andere schooltijden’.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
- Personele zaken worden besproken. Ziekte, vervangingen.
(invulling Annelies)
- opleidingen: PEP-opleiding, directeur IKC.
- Nicky werkt fulltime in groep 2.
- Er is een informatieavond geweest over de splitsing van 1/2 naar
2/3. De groepen zijn inmiddels gesplitst. De avond verliep heel
prettig en positief.
- Er is besproken hoe de uitvoering van het speelleerplein nu
verloopt. De leerlingen van de peutergroep die 3 plus zijn, sluiten
2x per week aan.
- Op vrijdag zijn peuters en groep 3 buddy’s. Peuters werken aan
doelen. Groep 3 werkt aan sociale vaardigheden.
- Rinus voet komt op school kijken. Interesse speelleerplein. EDI les
bekijken in groep 8.
- Effectieve directe instructie: EDI.
Andere schooltijden:
- Er waren in de communicatie en procedure verbeterpunten die
we met de leden van de MR besproken hebben.
Nieuwe verander onderwerpen:
- Duidelijk stappenplan opstellen.
- Tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar een overzicht
maken van verander onderwerpen binnen de school. (schept
duidelijkheid).
- Aan nieuwe ouders wordt gevraagd hoe er gedacht wordt over
andere schooltijden. Deze punten zijn voor ons een reden om het
onderwerp bespreekbaar te houden binnen de MR.
- Vanuit de enquête zijn de ouders van de onderbouw positiever
over andere schooltijden dan de ouders van de bovenbouw.
Annelies heeft op deze mail gereageerd.

Mail ouder n.a.v.
continurooster
Leerlingenraad
Geen opmerkingen.
3. Notulen vorige vergadering
geen opmerkingen

4. N.a.v. actiepuntenlijst
SOP op website (karin)
Rooster aftreden opstellen
Actieplan
Enquête andere tijden
vergelijken
5. Binnengekomen post
Voortgang traject naar
samenwerking SKOB-PRISMA
(informerend)
Route en voortgang ‘naar
een nieuw Strategisch
Beleidsplan voor Prisma’
(informerend)
Stand van zaken ‘Van twee
naar één
samenwerkingsverband voor
Walcheren en de
Oosterschelderegio.
(informerend)
Notulen directieberaad:
13-09-’17 en 25-10-’17
(informerend)
Kwaliteitsrapportage
2016-2017 (informerend)

Begroting 2018 (informerend)
Huisvesting: realisatie 2017
en planning 2018
(informerend)
6. N.a.v. MR jaarplanning
Beleid communicatie school
- ouders
Discussie Arbo-jaarplan
Bso

Staat dit er nu op? Karin checkt.
Rooster checken
Er zijn waarschijnlijk leden die aftreden. Dus volgende vergadering
misschien verkiezingen uitzetten. Lijkt een verstandige keuze.
Annelies, wil jij dit doorsturen naar de MR?
Gaan we niet meer doen. We richten ons op de toekomst.
Geen opmerkingen. Traject is duidelijk.
Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen.

Geen opmerkingen.
- Doelen van de school zijn niet volledig gerealiseerd. Dit komt
onder andere door het project leren zichtbaar maken. (vraagt
meer van ons als leerkracht).Er waren te grote/hoge doelen
gesteld, waardoor deze niet behaald zijn. Implementatie kost veel
meer tijd. Leerkrachten zijn erg kritisch geweest op zichzelf.
- Vanuit ambitie. In de kwaliteitsrapportage staat het wat negatief
genoemd.
- Het puntje ‘sociale veiligheid’ in de kwaliteitsrapportage staat
wellicht wat onhandig genoemd. Meenemen naar GMR.
- Het stukje monitoring sociale veiligheid wordt uit T&G gehaald.
Als tip wordt door collega’s van de horizon genoemd om de
vragenlijst te gebruiken. Dit wordt niet genoemd in de
kwaliteitsrapportage. Is wel iets om trots op te zijn.
- p. 25 7% leerlingen met arrangement. Opvallend. Er zijn minder
arrangementen dan voorgaande jaren. De criteria zijn bijgesteld.
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen

We moeten heel voorzichtig communiceren en zorgvuldig zijn.
Niet direct iets delen. Eerst checken, dan sturen.
Als MR kritisch meekijken.
NVT
NVT

Discussie wijzigingen
(onderdelen van het)
schoolplan
Hé praat je mee…? avond

Inventarisatie Arbo-zaken en
ziekteverzuimbeleid
6. Notulen en agenda GMR
Agenda GMR 29-01-2018
Notulen GMR 02-10-2017
(informerend)
7. Rondvraag
e-mail

NVT
- Informatieavond over diverse onderwerpen. ideeën voor
onderwerpen: hoog sensitief, dyslexie, motoriek, sociale media,
lentekriebels.
- Helder hebben wat er n.a.v. een informatieavond wordt
verwacht van de school.
- Wellicht is een combinatie mogelijk: informatie avond
onderwerpen en ‘hé, praat je mee…?’ onderwerpen.
- MR denkt ook na over eventuele onderwerpen. Terugkoppeling
naar team.
- Team organiseert/draagt deze avond. MR levert een positieve
bijdrage.
NVT
Geen opmerkingen
Geen opmerkingen

Nynke geeft een ander mailadres door. Dat maakt dat de google
documenten beter te openen zijn.
Actieplan
Is het mogelijk een MR-ouder mee te laten kijken naar de doelen
voor het actieplan. Dit om mee te kijken of doelen realistisch zijn.
Sociale veiligheid
Volgende keer deelt Marisca hier meer over.
8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Communicatie naar ouders
Infoblad februari:
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de MR-vergadering in januari heeft de MR onder andere
de kwaliteitsrapportage bekeken. We krijgen vanuit stichting
Prisma overzichten waarin de kwaliteit van het onderwijs op
scholen geëvalueerd is. Hier kijken wij kritisch naar en
verbeterpunten voor onze school lichten we verder uit. De school
is bezig de kwaliteit verder te ontwikkelen door 'leren zichtbaar
maken' en 'EDI' (expliciete directe instructie) toe te passen tijdens
de lessen. Zo proberen de leerkrachten zoveel mogelijk uit de
kinderen te halen en blijven zij zich ontwikkelen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u ook altijd bij de MR terecht.
Dat kan door ons aan te spreken of door ons te e-mailen naar
mrdehorizon@outlook.com
Volgende MR-vergadering: 05-04-2018
Voorzitter
Samuel Dijkstra

Secretaris:
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