Notulen MR
26-01-2016
Locatie: Horizon

Prisma

Aanwezig: Marisca, Nynke, Samuël
Afwezig: Annelies (met kennisgeving), Karin (ziek)
1. Opening
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
- Annelies is afwezig i.v.m. andere verplichtingen.
(invulling Annelies)
Pre-audit
Er is op school een pre-audit geweest. De resultaten hiervan zijn
uitgewerkt in een verslag.
Positief was o.a. de sfeer die binnen de school zichtbaar was.
Er zijn een aantal duidelijke leerpunten naar voren gekomen.
We gaan middels 2 studiedagen ons richten op leren inzichtelijk
maken.
Annelies zal de volgende MR vergadering meer vertellen over dit punt.
Tussenevaluatie
Het team heeft geëvalueerd in 2-tallen (per doel een nieuwe 2-tal),
waarna er plenair opvallende zaken zijn genoemd en genotuleerd.
We zijn goed op weg en hebben een duidelijk beeld van hetgeen
waaraan nog gewerkt moet worden.
Enquête/kwaliteitsmeter - In de kwaliteitsmeter gaat gepeild worden hoe ouders denken over
andere schooltijden (bijv. continurooster, 5 gelijke dagen model).
- Dit is enkel een eerste verkenning. Er volgen voorlopig nog geen
verdere acties.
- Marisca vermeld de mening van een teamlid (op verzoek). Dit zijn
zeker punten waar ook de MR over wilt meedenken, maar dat is nu
nog niet aan de orde.
- Opmerking tijdens MR: lesrooster zal in de toekomst vast werkelijkheid
worden. Kunnen we hier nog omheen? We zijn benieuwd naar de visie
van ouders. Zijn het praktische overwegingen die de mening bepalen
of wordt er ook gekeken naar wat het kan opleveren voor het kind?.
- We zijn benieuwd naar ervaringen van andere scholen (bijv. de
Holtkampschool). Daar kunnen wij als MR altijd nog naar kijken,
vragen naar ervaringen.
- Er komt een stukje vanuit de MR over het belang van het invullen van
de tevredenheidsmeter in het infoblad van maart.
Passend onderwijs
Dit loopt. Er is extra ondersteuning in verschillende groepen. De
ondersteuning wordt ingevuld door ambulant begeleiders en
leerkrachten.
Ouderbetrokkenheid
Geen punten.
Leerlingenraad
Leerlingenraad is 28-01-2016. Dan worden de activiteiten die zijn
geweest geëvalueerd.
Ouder-kindgesprekken
- Leerkrachten zijn erg enthousiast over het voeren van een
rapportgesprek waarbij ook het kind aanwezig is.
- Er is tijdens ieder gesprek de gelegenheid voor ouders om de
leerkracht te spreken waar hun kind niet bij is. Soms bleven de

kinderen bij het gehele gesprek. In groep 8 bleven de kinderen het
gehele gesprek aanwezig.
- Van verschillende ouders hebben we positieve reacties mogen
ontvangen.
- Omdat de leerkrachten een duidelijke meerwaarde zien van het
voeren van deze gesprekken worden alle ouders/kinderen tijdens het
tweede en derde rapportgesprek ook weer uitgenodigd. (Voorheen
was het tweede gesprek alleen op verzoek).
3. Notulen vorige vergadering
Notulen akkoord.
4. N.a.v. actiepuntenlijst
Vervolgcursus MR leden Nynke heeft 3 MR-leden opgegeven. (Nynke, Samuël, Marisca).
Budget MR
MR heeft ieder jaar een budget. Dit kan ingezet worden voor een
cursus. Andere (kleinere)uitgaven kunnen gedaan worden in overleg
met Annelies. Het budget dat wij niet gebruiken komt ten goede voor
de kinderen.
Actieplan
Is er nog iets veranderd in het actieplan m.b.t. het benoemen van de
MR? Heeft directie dit bovenschools aangekaart? Wij zien geen
veranderingen meer (misschien te laat?)
Klankbordgroep
Dit parkeren wij totdat iedereen er is.
Vraag voor Giel: wat is de rol van een directeur binnen een
klankbordgroep?
Grootte GMR
Nynke licht dit punt toe. Grootte van de GMR blijft ongewijzigd.
5. N.a.v. MR-jaarplanning
Geen punten.
6. Binnengekomen post
Notulen
Geen opmerkingen.
directeurenberaard 3009-2015 en 11-11-2015
Kwaliteitsrapportage
- Resultaten n.a.v. audit komen voor de Horizon ook in de
2014/2015
kwaliteitsrapportage naar voren.
- Beoogde prioriteiten per school is te laag in percentage vergeleken
met andere scholen. Hoe ga je als school hiermee om? Heeft iedere
school evenveel doelstellingen? Hoe verhouden de scores zich tot
elkaar? Hoe is dit te lezen? Zijn de prioriteiten van verschillende
scholen hetzelfde geweest?
Begroting 2016;
Opmerking over ‘de cijfers’ neemt Nynke mee naar de GMR.
exploitatiebegroting
2016
Overdracht scholenbestuur
Huisvestingsoverzichten
Geen opmerkingen.
van 2015
- Gerealiseerd
- Gepland
Scan Vitaal in je Werk
Hier neemt GMR een besluit over.
Belangrijk dat er iets gedaan wordt met dit onderwerp, met name
preventief. Aanpak ziekteverzuim is erg belangrijk.
Is dit n.a.v. eerder onderzoek 2 jaar geleden?
6. Notulen en agenda GMR
Hebben wij niet ontvangen, dus geen opmerkingen.

7. Rondvraag
Datum MR
Overleg van 21 juni is verzet naar 14 juni i.v.m. opleiding Marisca
8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad februari:
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de MR-vergadering in januari hebben wij gesproken over de
ouder-kindgesprekken die zijn gevoerd. We zijn erg trots op de
positieve reacties die wij hebben mogen ontvangen van leerlingen,
ouders en leerkrachten.
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.
Infoblad maart:
Beste ouders/verzorgers,
Elke twee jaar wordt er een kwaliteitsmeting gehouden op school
onder de ouders, leerlingen en leerkrachten.
Als MR vinden wij het belangrijk dat er een hoge respons is, zodat ook
de MR een goed beeld krijgt van de punten waar u
tevreden/ontevreden over bent zodat wij hier mee aan de slag
kunnen gaan.
Namens de MR alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
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 12-04-2016 en daarna dinsdag 14-06-2016
Voorzitter
Samuel Dijkstra

Secretaris:
Marisca Schouten

