Agenda/ Notulen MR
23-10-2018
Locatie: Horizon, 19.30u.

Prisma

Aanwezig: Corina, Karin, Rianne, Karen
Afwezig: Jessica
1. Opening

We vertellen kort hoe het met ons gaat.

2. Voor wat betreft onze eigen Horizon
Mededelingen directie
Het schooljaar is goed begonnen. De groepen draaien goed. De
(invulling Corina)
eerste studiedag voor de leerkrachten is geweest. Corina is de
eerste periode bezig geweest met kennismaken (leerlingen,
ouders, collega’s).
Petra werkt nog één dag therapeutisch.
Carla heeft haar draai goed gevonden als
leerkrachtondersteuner.
IKC

Vanaf het komende schooljaar willen we 0 tot 13-jarigen gaan
opvangen. Achter de schermen wordt daaraan hard gewerkt.
31 oktober hebben het team van De Horizon en van Kibeo een
informatiebijeenkomst. Daarna wordt door een geleding uit beide
teams een visie gevormd.

Actieplan

Het actieplan is rond. Het is een groeidocument.
Nagevraagd wordt hoe dit gedeeld wordt (door Corina).

Jaarverslag MR

Dit is op de informatieavond gepresenteerd. Er waren geen
vragen over tijdens deze avond.
Karin licht toe wat passend onderwijs inhoudt.

Passend onderwijs
Ouderbetrokkenheid
Leerlingenraad

Als MR willen we ouders betrekken, maar ook als school. Dit
resulteerde twee jaar geleden in de ‘Hee, praat je mee’- avond.
Karin licht het punt ouderbetrokkenheid verder toe.
Tot nu zijn er twee vergaderingen geweest. Samen met de
leerlingen wordt de agenda opgesteld. Activiteiten worden
geëvalueerd. In de groepen is een ideeënbus waar leerlingen
ideeën in kunnen doen.
De schoolfotograaf is goed bevallen.
Sponsorloop: was leuk, toelichting gegeven waarom er voor dit
doel gelopen werd.
Ook een klacht van een buurtbewoner is besproken. De
leerlingen snappen waar de klacht vandaan komt en hoe hier
mee om te gaan.

3. Notulen vorige vergadering
Vragen:
We spreken af dat binnen een week de notulen goed bevonden
worden, zodat ze zo snel mogelijk gedeeld kunnen worden in de
GMR, met Prisma en met de ouders.
E-mail adres MR
mrdehorizon@outlook.com
4. Binnengekomen post
Via e-mail
geen binnengekomen post.
5. N.a.v. MR jaarplanning
Scholing personeel

Informatie samenstelling BG,
managementstatuut, etc.
Informeren cursusbehoefte
MR
Jaarplan MR (2018-2019)
definitief vaststellen
Beleid communicatie school
- ouders

6. GMR
Vorige vergadering

Komende vergadering

7. Rondvraag
Jessica (via Karin)

Het team heeft individueel gekozen uit het
professionaliseringsaanbod.
Samen werkt het team aan Leren Zichtbaar Maken en Expliciete
Directe Instructie. Ook is de muziekimpuls in het team voortgezet.
Corina is de vervolgopleiding aan het volgen voor het
directeurschap. Nicky volgt de gymopleiding.
Siöbhān en Karin zijn bezig met rekendiagnostiek.
BG = bevoegd gezag
Door de fusie met SKOB is er een vacature in het dagelijks bestuur
van de stichting. Er is een officiële procedure opgestart hiervoor.
Karin licht toe wat deze cursus inhoudt.
Definitief vastgesteld.
Als MR zijn we heel alert op de informatie die van school naar
buiten gaat en we zijn heel alert op wat er aan
informatie/signalen vanuit het dorp opgevangen wordt.

De GMR zal groter worden vanwege de fusie van SKOB en Prisma.
In de aanloop naar de fusie zijn er verschillende werkgroepen
geformeerd om zaken op poten te zetten (niet enkel
GMR-gerelateerd). De GMR volgt dit alles.
De stukken voor de komende vergadering zijn nog niet binnen.
Deze worden doorgestuurd wanneer ze beschikbaar zijn.
Vragen over deze stukken mogen ook tussendoor gesteld
worden, in plaats van het wachten tot de volgende
MR-vergadering.

De kleutergroep van de Horizon is in vergelijking met de
kleutergroepen van de andere scholen heel groot. Er is zorg
vanuit ouders. Dit wordt besproken met de bestuurders van
Prisma; wat zijn de mogelijkheden.

8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad november:
Beste ouders/verzorgers,
De eerste MR-vergadering is geweest. We hebben hierin vooral
verkennend gekeken naar de vergaderstructuur, de
beleidsstukken en hoe de GMR werkt.
We hebben zin om met de nieuwe directeur en nieuwe leden van
de MR aan de slag te gaan.
Heeft u als ouder vragen, dan kunt u deze altijd stellen.
Dat kan door ons aan te spreken of door ons te e-mailen:
mrdehorizon@outlook.com.
Volgende MR-vergadering:
Voorzitter
Karin Sauter

Secretaris
Karen Kuijpers

