Notulen 10 september 2015
Aanwezig: Inge, Astrid, Ringo, Barbara, Agaath, Ed (v.a. 20.30).
notulen: Agaath
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Taakverdeling / aandachtspunten.
PR
Nieuwe aanmeldingen
Nieuwbouw
Planning Ed bespreekpunten

1. De voorzitter maakt de agenda. De voorzitter moet deze agenda voorbespreken met Ed. De
notulen worden op de website gezet. Het voorzitterschap zal na een jaar rouleren. Eerst zal Astrid
voorzitter zijn en daarna Inge. i.v.m. de aankomende operatie neemt Inge het deze maand waar,
mocht er iets aandacht hebben.
Notulen: Ongeveer 1 x per maand zal er vergaderd worden. Het notuleren rouleert.
PR is een belangrijk punt het komende schooljaar, hier zal veel aandacht naar uit gaan.
Zowel deze als het punt 'aanmeldingen', zetten we vast op de agenda.
Cursus over de MR: Kan dat via Stichting Klasse geregeld worden? Astrid, Inge en Barbara willen
eraan deelnemen. Barbara zal naar het Stichtingskantoor mailen.
Actie: Barbara
Astrid is contactpersoon voor de GMR. Afhankelijk van de agenda kunnen we daarbij aanwezig zijn.
Ed stelt later op de avond voor om wellicht afwisselen met MR lid van Achtsprong of
Andersenschool. Mochten we iets willen inbrengen, dan kan dat ook via hen. Ed zal hiervoor navraag
doen bij scholen.
Actie: Ed
Om 20.30 schuift Ed aan.
2. PR: Frank en Ed hebben met een extern bureau gesproken. Op aanstaande dinsdag heeft Ed nog
verder overleg met dit bureau, Astrid zal vanuit de MR hierbij aanwezig zijn. Dit bureau heeft
tastbare ervaring met kleine scholen. Bespreekpunt is o.a. wat maakt de Horizon speciaal? Hoe
brengen we duidelijk een rode draad aan? De Dick Bruna en de Theo Thijssen school zouden ook
meedenken. Dit doen ze vooral over het onderwerp: Wat doe je als een potentiële ouder
binnenkomt? Wat belangrijk is, is het benadrukken van waar de Horizon sterk in is: o.a. openstellen
voor de ouders aan het begin van een dagdeel, positieve geluiden vanuit o.a. de Kieviet e.d. Flyer
verder verspreiden. Invloed op de infoavonden van Nijntje Pluis. Wellicht een soort maatschappelijke

stage van groep acht op de peuterspeelzaal.
3. Nieuwe aanmeldingen: er is verder nog geen nieuwe aanmelding.
Er zijn nog koffieochtenden om de 6 of 7 weken.
4. Nieuwbouw: 1 december sleuteloverdracht. Verhuizing zal plaatsvinden op de donderdag en
vrijdag 10 en 11 december. Tafels en kasten staan al op hun plaats. Het kerstdiner zal wellicht nog in
het oude gebouw plaatsvinden. Het voordeel is dat we al een week kunnen indraaien voor de
kerstvakantie. Eind januari zal de officiële opening plaatsvinden met de andere scholen erbij.
5. Planning vergaderingen: donderdag 24 september om 20.00 uur Tuinderij 5.









donderdag
dinsdag
donderdag
donderdag
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

29 oktober
24 november
14 januari
18 februari
22 maart
21 april
24 mei
30 juni

Wat verder nog ter tafel komt / rondvraag
Jaarplanning van MR onderwerpen worden door Ed naar Astrid gemaild.
Toetsen op werkbladen worden meegegeven, zodat ouders/verzorgers meer inzicht hebben in de
leerstof en de prestaties van de kinderen.
Ringo brengt in: is douchen na de gym wel noodzakelijk en moeten we dit wel verplicht stellen? Ed
neemt dit op met het team.
Een ander punt dat Ringo inbracht: Is het niet handig om bij de verhuizing ook leerlingen mee te
laten helpen? Hier wordt over nagedacht.
Ed brengt in: Wat verwachten de nieuwe leden van de MR? Antwoord: informatie en structureel mee
kunnen denken.

