NOTULEN
20 november 2012
19.30 uur

Aanwezig: Nynke, Petra en Annemiek.
•

Opening
Annemiek opent de vergadering. Annemiek notuleert i.v.m.
afwezigheid Karin

•

Notulen vorige vergadering.
Projectplan vervangingsfonds is al in werking. De leerkrachten zijn
er op (vrijwillige) basis al mee bezig. We zijn wel benieuwd wat
voor respons er op komt.
We zijn benieuwd naar de uitkomsten van het inspectiebezoek.
De MR wil graag het definitieve actieplan nog inzien.
De notulen zijn bij deze vastgesteld

•

Binnengekomen post.
LB functies; De horizon zit ruim in de LB functies. De consequentie
is dat er geen vacature meer is voor LB functie. Dit kan best een
demotiverende functie hebben. Tot 2014 helder. Is de 30% het
einddoel??
Notulen directieberaad; geen bijzonderheden
Vakantierooster: suggestie, extra vrije dagen toevoegen aan
Goede Vrijdag en Pasen i.v.m. lange periode einde
voorjaarsvakantie, begin meivakantie.

•

notulen GMR
Cursusaanbod is erg rommelig verlopen. Misschien moet eens
gekeken worden naar de effectiviteit van individuele cursussen.

•

agenda GMR
Al doorgenomen in de voorgaande punten

•

Voor wat betreft onze eigen Horizon:
Er zijn afspraken gemaakt met alle Rillandse directeuren over
informatie avonden (december) voor de kinderen van de Wiekslag.
In januari is er een meedraaimorgen.
Er is een studiedag geweest rondom passend onderwijs.

Prisma

Hoe kijken we aan tegen interconfessioneel onderwijs?
De MR leden staan erg open voor interconfessioneel onderwijs. De
vraag is of de verzuiling in het onderwijs niet zal verdwijnen in de
toekomst. Misschien kan de Horizon hierin een voorloper zijn???
De vraag komt in ons op wat zou er praktisch veranderen om een
algemeen christelijke school te worden? Misschien eens goed om
te inventariseren.
•

Rondvraag
Hoe gaan we in de toekomst om met de lokalen. De MR vindt het
nu wel “vol”. Er zijn lokalen die verhuurd zijn aan Kibeo. Zijn deze
ook nog beschikbaar voor de Horizon? De situatie nu en met
leerlingen (Wiekslag) die er bij komen maakt dat het nog “voller”
wordt.

•
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