Notulen MR
2 februari 2014
Locatie: Horizon

Prisma

Aanwezig: Nynke, Annelies, Marisca
Afwezig: Karin (cursus), Samuël (i.v.m. verzette tijdstip vergadering).
1. Opening
Vergadering is verschoven naar de middag i.v.m. het slechte weer en
nog naar huis rijden. Hierdoor kan Samuël er niet bij zijn. Karin is er niet
bij i.v.m. cursus (zowel middag als avond).
Met MR leden de komende data bespreken om te kijken of iedereen
erbij kan zijn. Zo niet, data aanpassen. (maandag 13 april om 19.30 uur
en maandag 22 juni om 19.30 uur.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
- Halfjaarlijkse tussenevaluatie van het actieplan is geweest. We zijn
(invulling Annelies)
met veel punten aan de slag gegaan.
- Professionele cultuur binnen het team blijft een belangrijk
aandachtspunt. Team heeft hierover met elkaar gesproken en goede
afspraken gemaakt. Heel waardevol.
- Langdurig zieke leerkracht. Duurt langer dan gedacht. Vervanging
blijft op dezelfde manier ingevuld.
- Karen: is vanaf januari weer volledig aan het werk. Gaat weer goed
met haar. Ze straalt weer.
Leerlingenraad
Annelies en Karin deden dit samen. Karin doet dit nu alleen.
Leerlingenraad heeft enquêtes verspreid betreffend de schoolreis.
Uitslag hiervan zal de bestemming bepalen. (Keuze uit: Blijdorp, Beekse
Bergen of Neeltje Jans).
Passend onderwijs
Loopt.
Advies is niet altijd op maat of passend binnen de mogelijkheden van
de school. Heeft soms financiële consequenties voor de school.
Ouder/kind gesprekken Is het mogelijk dat rapporten met kind en ouders besproken worden?
In groep 8 wordt dit al opgepakt bij leerlingen waarover getwijfeld
wordt voor het vervolgonderwijs.
In de bovenbouwvergadering gaan wij hierop terug komen. Dit komt
als punt op de agenda. Kijken of we hier meerwaarde in zien.
Nynke ziet kansen. Volgende MR-vergadering komen we hierop terug.
3. Notulen vorige vergadering
- Het checken van de MR-mail zorgt nog steeds voor problemen.
Voortaan op school checken tijdens de MR-vergadering.
- Gedragscode: Karin heeft dit gecheckt en aangepast. Stuurt dit door
naar Alfons zodat het aangepast wordt op de website.
4. N.a.v. actiepuntenlijst
Gedragscode Prisma
Gedragscode van Prisma communiceren we niet naar ouders.
MR jaarplanning

De MR jaarplanning is bekeken door Annelies en op een aantal
punten aangepast. Wordt digitaal verwerkt door Nynke. Middels mail
verstuurd naar MR en GMR leden.
MR jaarverslag: Dit schooljaar speerpunten bespreken met Annelies en
vanuit daaruit het verslag opstellen. Moet toegankelijk zijn voor ouders.

5. Binnengekomen post
Beleid LB benoemingen
Communicatieplan
Aanpassing protocol
Gesprekkencyclus
Begroting 2015
Overzicht
solidariteitsaandelen
van de scholen
Huisvesting realisatie
2014
Huisvesting planning
2015
Verzuimcijfers

Instemming. Geen opmerkingen. Helder en duidelijk verslag.
Instemming. Geen opmerkingen.
Instemming. Geen opmerkingen.
Informatief. Geen opmerkingen.
Informatief. Geen opmerkingen.

Informatief. Geen opmerkingen.
Informatief. Geen opmerkingen.
Informatief. Bij kleinere scholen is het verzuimpercentage bij langdurig
zieken als snel hoger dan bij grotere scholen. Geen opmerkingen.
Informatief. Geen opmerkingen.

Evaluatie van de
aanbevelingen
kwaliteitsrapportage
2012-2013
Kwaliteitsrapportage
Informatief. Geen opmerkingen.
2013-2014
Verslag
Informatief. Geen opmerkingen.
directeurenberaad 0312 en 14-01
6. Besprekingen m.b.t. identiteit
RK Kerk
Gesloten. Diensten zijn in de Ark. Zoekend naar een oplossing i.v.m.
kerkvieringen die we vanuit de school doen.
IC Commissie
Loopt dit schooljaar nog. Wordt na dit schooljaar voortgezet in een
kleinere setting (2 leerkrachten, 2 ouders, 2 kerken).
7. Notulen GMR
Geen opmerkingen.
Jaarverslag GMR ziet er keurig uit.
8. Agenda GMR
Geen opmerkingen.
9. Rondvraag en sluiting
Resultaten VO
De school wordt op de hoogte gehouden van prestaties van
leerlingen op het vo.
Directeuren zitten ook altijd aan tafel met VO. Van hieruit komen
adviezen.
Leerkracht groep 8 gaat nog naar VO om gesprekken te voeren met
de leerkrachten van groep 8.
Volgende MR-vergadering: maandag 13 april 2015
Voorzitter
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