Agenda/ Notulen MR
29-01-2019
Locatie: Horizon, 19.30u.
Aanwezig: Anton Wullems, Corina Mackloet, Karin Sauter, Rianne Pauwels, Jessica Stols
Afwezig: 1. Opening

Karin heet iedereen welkom en geeft direct het woord aan Anton
Wullems.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
Personeel: Petra is weer volledig aan de slag.
(invulling Corina)
Carla is voor 66% beter gemeld.
In de decembermaand was het een pittige maand voor de
leerkrachten om alle zeilen bij te zetten voor de kleutergroep
(werkdruk).
Nicky gaat trouwen op 28 juni en ze is in blijde verwachting!
IKC
Rianne was gisteren bij de IKC informatieavond.
Ze licht toe wat er besproken is aan Jessica.
Helder verhaal, het lijkt een goede samenwerking te worden met
Kibeo.
Proces wordt toegelicht door Corina:
Twee jaar geleden is het IKC idee ontstaan.
Vanuit Prisma is vorig jaar bekeken welke locaties daarvoor in
aanmerking zouden kunnen komen. Annelies Baarends heeft met
Liesbeth Disco (unitmanager Kibeo) een projectplan opgesteld.
Begin dit schooljaar gaf Kibeo aan het huurcontract van de
Hontestraat op te zeggen. Het projectplan is later geactualiseerd.
De samenwerking met PSZ Kibeo Cromvlietstraat is al heel lang
heel goed. Er is vooral gekeken naar praktische zaken: wat
hebben wij nodig, wat hebben de kinderen nodig, etc.
Corina geeft aan dat ze aangenaam verrast is door de opkomst
bij de informatieavond.
Vanuit de gemeente komt er morgen iemand kijken.
Binnen de school is er genoeg ruimte voor een IKC.
Jessica vraagt zich af hoe we de ‘concurrentie’ aangaan met het
andere te vormen IKC. Wordt hier naar gekeken in de gesprekken
met Kibeo? Corina geeft aan dat dit besproken wordt.
In aanloop naar het IKC, moet er een lokalen wissel plaatsvinden.
We hebben gekeken in het jaarplan wat mogelijk is. Op
woensdag 29 mei is er een studiedag. De onderbouw maakt
teveel uren. De vraag die bij het bovenschools management
neergelegd is, is om de groepen 1 tot met 4 op maandag 27 en
dinsdag 28 mei vrij te geven. De leerkrachten van de onderbouw
kunnen dan op die twee dagen de lokalen verhuizen.
Kibeo blijft dan wel open. De MR stemt met dit plan in.

Actieplan

Vorige week hebben we tijdens de studiedag de tussenevaluatie
van het actieplan gehad. We hebben successen kunnen vieren
en we weten waar nog aan gewerkt kan worden.
Er wordt door het team hard gewerkt aan Leren Zichtbaar Maken
en EDI.

Begroting

Anton licht de begroting toe.
Omdat er een fusie heeft plaatsgevonden, is het anders verlopen
dan normaal.
Dyade levert in oktober een begroting aan waarin alleen de door
de overheid subsidies/gelden staan.
Een aantal posten worden bovenschools gezet; bv arbo,
scholingskosten -> personele kant.
Materiële kant: verzekeringen, onderhoud, betaling Dyade etc..
Dit wordt in de GMR toegelicht.
Binnen het college van bestuur wordt eerst de begroting
bekeken, ook bij SKOB en het bovenschools management van
Prisma. Later is het, nadat dit bij de directeuren is toegelicht,
goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Prisma-begroting
bestaat uit onder andere de begrotingen van de scholen.
Wat betreft de begroting van De Horizon:
De prestatiebox; toelage rekenen, taal, nascholing directeuren,
leerkrachten.
Doorbelaste opbrengsten: dit draagt De Horizon af aan het
bovenschoolse.
Bij ICT zijn het puur de licenties die opgenomen zijn. De hardware
zie je staan bij afschrijving kosten ICT.
Kosten (G)MR/OR; deze zijn jaren bovenschools gehouden, MR’en
gingen random cursussen volgen. Beter is te inventariseren wie en
over de cursussen informatie uit te wisselen.
De begroting laat zien dat in 2019 een tekort van ongeveer E 4000
verwacht wordt; dit is acceptabel. Er wordt begroot op wat nodig
is, niet op waar er recht op is.
Prisma is een organisatie die groei laat zien, dit is niet
meegenomen in de begroting.

Passend onderwijs

Arie Slob komt woensdag 30 januari naar Zeeland. Vanuit Prisma
gaat de IB’er van de Holtkampschool in gesprek. Onze visie blijft
om kinderen thuisnabij onderwijs te geven.

Ouderbetrokkenheid

De IKC informatieavond was hiervan een goed voorbeeld.
Ouders voelen zich betrokken en horen veel op zo’n avond. Dit is
goed bevallen.
De MR hoeft nu geen initiatief te nemen voor nieuwe
onderwerpen voor ouderbetrokkenheid.

Leerlingenraad

Er is nog geen evaluatie geweest over de Lichtjestocht.
Sinterklaas is geëvalueerd. Dit vonden ze erg leuk. 4 euro voor de
surprise vinden ze te weinig, 5 euro zouden ze wenselijk vinden.
Ook zouden ze het leuk vinden als Sinterklaas te paard komt.

De leerlingenraad komt met het voorstel om op vrijdag water of
thee te drinken i.p.v. pakjes drinken, in het kader van het
milieubewustzijn.

3. Notulen vorige vergadering
vragen:
Geen vragen.
E-mail adres MR
mrdehorizon@outlook.com
4. Binnengekomen post: De stukken zijn doorgenomen, de vragen/toelichtingen staan hieronder.
MR-mail
OPR verkiezingen (zie bijlage): nieuwe leden gevraagd.
Verslag 31-10-2018 versie GMR
Zij-instromers bij Prisma
Overdracht scholen Bestuur 2019 04-12-2018
Verslag 21-11-2018 versie GMR
Kwaliteitsrapportage definitief
Er is een nieuwe kwaliteitsmedewerker bovenschools in dienst.
2017-2018
De IB’ ers herijken hoe om te gaan met toetsen.
Karin licht toe waarom we pilot-school zijn van IEP.
Logboek tijdpad en adviezen
De samenvoeging van de twee scholengroepen is positief. De
voor de voorbereidingsperiode Prismadag was een succes.
Exploitatiebegroting 2019
Prisma 11-12-2018
5. N.a.v. MR jaarplanning
BSO
Directeur -Informerend
Er wordt gekeken naar een zinvollere besteding van de BSO.
Anita is hiermee bezig. Er vinden meer activiteiten plaats op het
plein, buiten en in de keuken.
Discussie wijzigingen
(onderdelen van het)
schoolplan
‘Hé, praat je mee…?’ avond
Inventarisatie Arbo-zaken en
ziekteverzuimbeleid

6. GMR
vorige vergadering
komende vergadering
7. Rondvraag
Staken
AVG

MR - Instemming
Het strategisch beleidsplan wordt Prismabreed bekeken.
Volgende week komt dit in de GMR besproken. Het team wordt
binnenkort ingelicht. Hier kunnen we het nieuwe schoolplan aan
ophangen.
MR -Informerend
Gezien alle IKC ontwikkelingen is dat nu niet nodig.
Directeur - Informerend
Vorig jaar is hier een audit over geweest. Het bewust maken van
wanneer meld je je ziek is hierin een speerpunt. Wat kun je nog
wel en hoe kunnen we je dan wel inzetten. Dit vanwege het
lerarentekort.
GMR notulen 19-11-2018
GMR-Agenda 04-02-2019
Gaat de Horizon staken op 15 maart? Nee.
Heeft de school ‘last’ van de nieuwe privacywetgeving?
Het houdt ons wel bezig met wie wel en wie niet op de foto mag.
Het verschil in foto’s en filmpjes op facebook gedeeld door de
leerkrachten is groot. Dit wordt meegenomen in het team, MT en
naar de BSO/PSZ.

8. Opstellen: nieuws vanuit de MR

Infoblad februari:
Beste ouders/verzorgers,
In de MR vergadering van 29 januari hebben we onder andere
gesproken over het IKC en de privacywetgeving.
De ouderinformatieavond is druk bezocht en heeft veel
duidelijkheid gegeven. We zien het komende traject vol
vertrouwen tegemoet.
We hebben besproken wat de praktische uitwerking is van de
privacywetgeving. Deze nieuwe wetgeving is best wennen en
blijft daarom ook zeker onder de aandacht van het team.
Heeft u opmerkingen voor ons of heeft u vragen, dan kunt u deze
uiteraard stellen.
Dat kan door ons aan te spreken of door ons te e-mailen naar
mrdehorizon@outlook.com.

Volgende MR-vergadering: dinsdag 2 april
Voorzitter
Karin Sauter

Secretaris:
Karen Kuijpers

