Notulen MR
24-01-20147
Locatie: Horizon, 19.30u.

Prisma

Aanwezig: Nynke, Karen, Karin en Annelies.
Afwezig: Sam.
1. Opening
Nynke opent, zij neemt de taak van voorzitter over voor deze
vergadering.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
Info avond is verzet.
(invulling Annelies)
Team heeft een nieuwe studiedag gehad over Leren Zichtbaar
Maken. Leuk om dit met andere school te doen.
Actieplan halfjaarlijkse evaluatie, we liggen goed op schema.
Hee praat je mee uitnodigingen zijn opgestuurd.
De zwangerschapsverloven sluiten niet helemaal op elkaar aan.
Annelies is met alle partijen in overleg om alles sluitend te krijgen.
Annelies schetst een beeld van de mogelijkheden komend jaar mbt
leerlingaantallen en leerkrachten.
Het IKC is besproken i n het team op de studiedag.
MR lid

De rest van het schooljaar is Marisca afwezig. Wellicht is het
wenselijk tijdelijk een extra leerkracht bij de MR te hebben.
Karen neemt dat tijdelijk over.
Passend onderwijs
Dit punt kan van de agenda, zodra er iets te vertellen is wordt dit
natuurlijk gedaan.
Ouderbetrokkenheid
Zie hee, praat je mee.
Leerlingenraad
Enquête wordt opgesteld door ll raad, met pp erbij! Zowel ob als bb.
Ll raad denkt mee over activiteit tijdens Koningsdag. Wandelen
voor water is een leuk idee.
‘He praat je mee…?’
Uitnodiging is verstuurd.
avond
Karen zet de uitnodiging in het infoblad. Nynke wil de week voor de
avond ook flyeren. Karin maakt een eenvoudiger briefje, half a4 tje.
We willen de avond altijd door laten gaan. Karin zet het op
Facebook.
Invulling avond
6 februari stemmen we om half 4 af.
Evaluatieformulier :Nynke maakt het formulier.
3. Notulen vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen.
4. N.a.v. actiepuntenlijst
Vraag AC
Wat gebeurt er met het surprisegeld als bonnetjes niet worden
ingeleverd? Terug in kas of komt het ten goede van de groep?
Antwoord: dit gaat terug in kas. Kan bijv. gebruikt worden om
buitenspel materialen aan te schaffen.
We zijn intussen benieuwd of er veel ouders zijn die hun bonnetje
hebben ingeleverd. De bovenbouw heeft nu een veel minder leuk
cadeau kunnen kopen voor de groep. De MR is nog steeds

voorstander van een groter klassencadeau.
5. Binnengekomen post
2016-12-20 Beleidsnotitie
afspiegelingsbeginsel
2017-01-01 GMR reglement
2017-01-01
Medezeggenschapsstatuut
2017-01-01 MR reglement

77533- Meerjarenbegroting 2017-2021 85%
77533- Meerjarenbegroting 2017-2021
86%
77533 Prisma Goes
toelichting
meerjarenperspectief
2017-2021 9-12-16
Begeleidend schrijven bij
beleidsnotitie
afspiegelingsbeginsel
18-11-2016 Bijlage 5
Overdracht Scholen bestuur–2017
07-12-2016 Exploitatie
begroting Prisma 2017
Directeurenberaad:
- Verslag 14-09-2016 versie
GMR
-Verslag 7-12-2016 versie
GMR
Totaaloverzicht huisvesting
Prisma 2016 10 jan 17
Totaaloverzicht huisvesting
Prisma 2017 10 jan 17
6. N.a.v. MR jaarplanning

Annelies legt uit hoe dit werkt. Voor de hele stichting is het een
logische en eerlijke manier.
Wat moeten wij met dit regelement. Wij weten niet waar we precies
op moeten letten. We willen graag een uitleg van te voren, waar
op te letten.
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We laten ons tijdens de GMR vergadering deze stukken uitleggen.
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Geen vragen of opmerkingen.

Duidelijk. Geen bijzonderheden.
Duidelijk. Geen bijzonderheden.

Discussie Arbo-jaarplan

Zit niet bij de stukken. Kunnen we dus niet bespreken.

BSO

Zijn er onderwerpen die gemeld moeten worden over de BSO?
Zie punt IKC
Het schoolplan loopt tot 2019. Moet daar dan nu over
gediscussieerd worden?
Nee, pas in 2019 weer op de agenda.

Discussie wijzigingen
(onderdelen van het)
schoolplan
Inventarisatie Arbozaken en
ziekteverzuimbeleid

Annelies vertelt over de zwangerschapsverloven en de
consequenties voor de vervangingen in de groepen.

6. Notulen en agenda GMR
Hoe is het met de Health check, zijn er al nieuwe ervaringen?
7. Rondvraag
8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad februari:
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de MR-vergadering in januari hebben wij gesproken over de
“Hee, praat je mee- avond”.
We nodigen de ouders van harte uit om te komen. De school en de
MR zijn erg benieuwd naar de mening en zienswijze van u als ouder
over de verschillende onderwerpen.
Geeft u zich op via het volgende mailadres: mschouten@prismascholen.nl

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:
Voorzitter
Samuel Dijkstra

Secretaris:
Marisca van Peet- Schouten

