Notulen MR
04-04-2017
Locatie: Horizon, 19.30u.
Aanwezig: Karen, Nynke, Karin, Sam
Afwezig:
1. Opening
Sam opent de vergadering.
2. Voor wat betreft onze eigen horizon
Mededelingen directie
Milou heeft ontslag genomen. Ze kan nu bij haar in de buurt gaan
(invulling Annelies)
werken. 12 mei nemen we afscheid. Chantal blijft dan gewoon in
de groep.
Terugloop van leerlingen. Er zijn 14 leerlingen verhuisd.
Annelies schetst het plaatje voor komend jaar. We willen heel graag
enkele groepen houden. Het is een idee om een 1-2 en een 2-3
combinatie te maken.
IKC: de voorschoolse organisaties en Prisma onderzoeken de
mogelijkheden. Wij zien kansen in de Horizon.
Hoe gaat het met de samenwerking met de andere scholen?
Annelies doet verslag van het directeuren overleg.
RI en E stukken via Annelies Annelies legt uit. Annelies bewaakt de lijst. Een keer per jaar wordt
gehad.
de lijst doorgenomen met de arbo-deskundige.
Passend onderwijs
Karin biedt de volgende keer het nieuwe SOP aan.
Ouderbetrokkenheid
Leerlingenraad
Verslag van laatste vergadering.
‘He praat je mee…?’
Evaluatie
avond
Annelies heeft vol trots verteld bij het directieberaad hoe positief de
avond was. Er was een hoge betrokkenheid. Volgende keer
waarschijnlijk twee items.
Volgend jaar een nieuwe avond.
Bij de gmr vragen we na of meer mensen een deskundige willen
uitnodigen rondom het thema nieuwe schooltijden.
3. Notulen vorige vergadering
Geen op- of aanmerkingen. Notulen waren al vastgesteld na een
korte termijn na de vergadering.
4. N.a.v. actiepuntenlijst
Ac , Is er geld over van de surprises? Navragen.
5. Binnengekomen post
Notulen gmr aangepaste
Wij kunnen ons vinden in de wijze waarop de mr Holtkamp dit
versie.
verwoordt. Wij vinden het logisch dat je bij een bepaald bedrag
( € 200,-) afstemt echter bovenschools mag er geen veto
uitgesproken worden.
Gmr agenda
Stukken komen zo meteen aan bod.
Jaarverslag GMR Prisma
“ is verandert” moet zijn “is veranderd” en tenminste is een woord.
Pagina 5, plaatje staat over de tekst.
Pagina 6, een e teveel……ealtijd.
Beleidsstuk sociale
De hoeveelste variant is dit? Wat is er precies veranderd.
veiligheid
Er moet meer gereguleerd en vastgelegd worden.

Verslagen directieberaden
klokkenluidersregeling
bestuursformatieplan

professionalisering

6. N.a.v. MR jaarplanning
Vakantierooster
Rooster aftreden

Geen op- aanmerkingen.
Geen op- aanmerkingen.
Mensen vanuit de a pool krijgen , zo lijkt, eerder een benoeming of
uitbreiding en nemen daardoor uiteindelijk op de scholen uren in
van personeel dat eigenlijk ook om uitbreiding vraagt. Hoe komen
de eigen personeelsleden aan bod voordat uren al vergeven zijn
aan a poolers? De werkwijze van de pool geeft uitleg. In de a
pool kun je alleen voor minimaal 4 hele dagen. Karin zoekt op waar
dit allemaal terug te lezen is.
Lerarenregister? Alleen registreren of ook compleet invullen?
Kunnen derden dit ook inzien?

We hebben nog geen officieel exemplaar. Wanneer krijgen we
dat, hoe kunnen we dit vaststellen? We willen dit anders tussentijds
en per mail regelen. Tijdens carnaval zijn we vrij.
Karin zoekt de lijst op.

6. Notulen en agenda GMR
Zie boven
7. Rondvraag
N.a.v. sociale veiligheid: moet het project media-masters niet al
eerder aangeboden worden? De lln. komen steeds jonger in
aanraking met sociale media.
8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad mei:
Beste ouders/verzorgers,
Tijdens de MR-vergadering in april hebben wij gesproken over de
Hee praat je mee avond.
We hebben de avond als heel positief ervaren. De opkomst en de
betrokkenheid waren heel hoog. We hebben veel informatie
gekregen en kunnen delen.
Als voorbeeld delen we met u de voors- en tegens van de
bespreking over nieuwe schooltijden.
Over de andere onderwerpen kunnen we dit niet doen. De opzet
was anders.
We willen een meer uitgebreide informatieavond organiseren. We
willen dan bekijken of er voldoende draagvlak is om een
proefperiode te gaan houden. Na een proefperiode kunnen we
besluiten of we andere schooltijden definitief in gaan voeren.
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:
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