Notulen MR
12-04-2016
Locatie: Horizon, 19.30 uur

Prisma

Aanwezig: Karin, Samuël, Nynke, Marisca, Annelies (deels).
Afwezig:
1. Opening
Samuël opent de vergadering.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
Zie hieronder.
(invulling Annelies)
RI&E
Er wordt een checklist langsgelopen. Problemen worden opgelost
door Alfons en Marijn. Als dat niet kan, wordt er iemand ingehuurd.
Verder geen opmerkingen.
Pre-audit
Wegens herberekening ‘gewichten-leerlingen’ is de normering
aangepast en moeten de resultaten schoolbreed omhoog gaan.
Daar gaan we komende periode heel hard aan werken, o.a.
middels ‘leren zichtbaar maken’. Hoe leren wij, hoe maken we
kinderen mede verantwoordelijk voor hun leerproces? Volgens de
principes van John Hattie. Dit wordt gedaan in samenwerking met
basisschool ‘De Leeuwerik’.
Eindtoets
Dit schooljaar wordt voor het eerst de eindtoets ‘IEP’ afgenomen in
groep 8.
Kwaliteitsmeter
We bespreken de afname van de kwaliteitsmeter. De resultaten zijn
nog niet beschikbaar.
Passend onderwijs
Dit loopt nog. Karin is bezig met ‘her-aanvragen’ omdat
arrangementen straks zijn afgelopen.
Ouderbetrokkenheid /
Andere schooltijden: de vraag in de kwaliteitsmeter is heel summier.
Afhankelijk van het feit of ouders hiervoor wel of niet open staan
gaan we kijken of er verdere achties genomen kunnen worden.
Activiteitencommissie: het vraagt nog best wat zoekwerk naar een
goede aanpak door ouders en leerkrachten. Activiteiten verlopen
wel naar tevredenheid. We bereiken een grotere
ouderbetrokkenheid.
Beleid nieuwe penningmeester AC: dit is middels een juist opgezette
procedure geregeld.
Ouder-kindgesprekken
Een kwartier per leerling. Behoorlijk intensief.
tweede keer
Wel heel waardevol. Je kunt goede afspraken maken en doelen
stellen met het kind.
Het is soms nog aftasten of een leerling het gehele gesprek
aanwezig blijft, of dat het kind even weggestuurd moet worden.
(Kwetsbaar).
Personeel/
Met Carla gaat het goed. Ze komt donderdag even langs.
ziektevervanging
MR ouders: hoe ervaren jullie de eigen opvang van
ziektevervanging? Ouders MR merken hier weinig van (kinderen in
groep 4 en 5). Het is fijn dat eigen leerkrachten elkaar kunnen
vervangen. Dus positief!

Leerlingenraad heeft de enquête voor het schoolreisje afgenomen.
We gaan naar ……..!
Ze hebben ook de resultaten verzameld en de stemmen geteld.
Binnenkort gaat de leerlingenraad activiteiten evalueren.
Health check
Deze week worden leerkrachten onderzocht dmv de healthcheck.
Hieruit wordt een beeld gevormd m.b.t. gezondheid. Dit is Prismabreed opgezet.
MR verdieping
We vertellen wat er besproken is in de MR-verdieping. De informatie
was helder. Er zat wel een grote overlap in de MR-verdieping en de
MR-startbijeenkomst.
3. Notulen vorige vergadering
Notulen zijn akkoord.
4. N.a.v. actiepuntenlijst
Actieplan
Vraag vanuit MR: actieplan is besproken. Er is al een hele tijd een
vraag blijven staan, of de MR kan worden meegenomen in het
stukje ouderbetrokkenheid. Dit doen we niet, omdat het geen
nieuwe actie is.
5. Binnengekomen post
Notitie deeltijdbeleid
Geen opmerkingen.
(besluitvormend)
Bestuursformatieplan 2016- Geen opmerkingen.
2017 (besluitvormend)
Visitatie PO raad 22 april
Geen opmerkingen.
a.s (informerend en
besluitvormend waar het
betreft de aanwezige
leden)
Verslagen van het
Geen opmerkingen.
directeurenberaad, 09-122015 en 20-01-2016
(informerend)
6. N.a.v. MR jaarplanning
Resultaten
Nog niet beschikbaar.
tevredenheidsonderzoek
Overleg met de ouderraad Wij zouden de evaluatie van de opzet van de nieuwe
activiteitencommissie in willen zien zodra deze zijn gemaakt (einde
schooljaar, begin nieuwe schooljaar?). We zijn benieuwd naar de
ervaringen. Interesse.
Eigen functioneren MR
Kunnen we voor volgend jaar een ‘hoofddoel’ stellen voor de MR?
Dit stond in een infoblaadje voor de MR. Dat vonden we interessant.
Bijv. het organiseren van een klankbordgroep. Hierin verdiepen.
We zijn nu vooral volgend. Hoe kunnen we meer pro-actief worden?
Hier willen we een keer over nadenken tijdens de extra bijeenkomst.
tip: info halen uit strategisch beleidsplan.
Vakantierooster (2016Geen opmerkingen.
2017)
Tussentijdse evaluatie
Geen stukken. Protocollen zijn hetzelfde gebleven.
protocollen (hoofdluis,
Het protocol veiligheid moet nog aangepast worden.
alarmhandelingen,
alcohol, agressie etc.)
Taakbeleid (verdeling en
Deze is nog niet beschikbaar. Verschuift naar volgende overleg.
Leerlingenraad

belasting)
Rooster aftreden MR leden
6. Notulen en agenda GMR

Karin is herkiesbaar.
Notulen ontvangen. Geen opmerkingen.

7. Rondvraag
Klankbordgroep

Volgend schooljaar een klankbordgroep in verschillende thema’s.
MR gaat hierover nadenken en een opzetje maken. Annelies heeft
hier een boek voor dat wij mogen lenen.
Schoolgids
Tekstuele aanpassingen schoolgids graag daarna ook naar de MR
sturen om te lezen.
8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad april:
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de MR-vergadering in april hebben wij gesproken over de
ouder-kindgesprekken. Onze eerste indruk is dat dit door u als
ouders erg positief wordt ervaren.
We zien regelmatig ouders in de school om de groepen te
ondersteunen. Wij vinden het prettig om dat te zien!
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 14-06-2016 (dit is tevens het laatste overleg van dit schooljaar
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