Notulen 24 sept 2015
MR vergadering
Aanwezig: Inge, Ringo, Barbara, Agaath, Ed (v.a. 20.30)
Afwezig: Astrid i.v.m. ziekte
Notulen: Barbara
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Notulist: nog bepalen
Vaststellen notulen 10-09-2015
N.a.v. notulen 10-09-2015
Vaststellen agenda
Actielijst (zie beneden)
PR plan
Nieuwe aanmeldingen
Nieuwbouw
Gymlessen op school
Jaarverslag MR
Financieel verslag en begroting MR
Vaststellen jaarplan MR
Data GMR vergaderingen
Rondvraag
Datum volgende vergadering: donderdag 29-10-2015

2. Notulen: bij punt 1. Actie cursus MR moet zijn Barbara ipv Astrid.
Bij punt 4. Verhuizing vindt niet plaats in de week voor de kerstvakantie maar 1 week eerder en wel
op do 10 en vrijdag 11 december.
3. Notulen worden vastgesteld.
4. Agenda wordt vastgesteld
5. Actielijst
Actie
Verantwoordelijke
Datum
MR cursus. Stichting mailen
Barbara
Voor 24 sept
GMR contact opnemen
Astrid
Voor 24 sept
Samenwerking GMR andere
Ed
Voor 24 sept
scholen
Aangepaste onderwerpen dit
Ed
Voor 24 sept
schooljaar aan Astrid mailen
(in dit geval Inge)
We mogen zelf een cursus uitzoeken en voorstel voorleggen aan cvB. Voorkeur gaat uit naar cursus

van VOO, 1 avond in Utrecht op 17 november. Met Astrid, Inge,
Agaath en Barbara.
Barbara legt dit voor aan Cvb
In de GMR zit afgevaardigde van Rembrand van Rijnschool. Het mailadres van Astrid is doorgegeven.
De komende onderwerpen van dit schooljaar zijn doorgemaild.
6. PR plan.
Astrid was ook hierbij aanwezig. Het PR bureau heeft de drie te doorlopen fasen uit gelegd:
1. Sterk verhaal/merknaam
2. Sterk beeldtaal/ visualisatie
3. Slimme communicatiestrategie
Ad1. Uniek van de school moet naar voren komen. Vanuit alle leerkrachten, +/- 9 ouders en alle
leerlingen van gr 7/8. Dit gebeurt in 3 verschillende bijeenkomsten/workshops, in week 43. Het PR
bureau maakt heir een verhaal van. Dit afstemmen met beeld. Waar nodig extra foto’s. SK bestaat
ook 10 jaar ( hiervoor komt een professionele fotograaf)
Verder zal het huidige communicatiemiddel geanalyseerd worden.
Ad3. Zichtbaar worden. Top of the mind.
Communicatieplanning voor het hele jaar. Contextkalender. Van te voren plannen. Hoe past het in de
omgeving? O.a. ook andere scholen beschouwen.
Communicatieplanning = actieplan
Als school zelf kunnen doen. Het PR-bureau helpt met strategische communicatieplan. Voorbeeld
plan sturen ze nog door. Cvb is akkoord met offerte.
In week 46/47 moet alles rond zijn ( communicatieplan en beeldmateriaal).
7. Nieuwe aanmeldingen. Er zijn nog geen nieuwe aanmeldingen. Wel een aantal geïnteresseerde,
maar leidt nog niet tot inschrijving.
8. Nieuwbouw. Dit loopt voorspoedig. Ed heeft overleg gehad met Fontein en Notenbalk. De Horizon
kiest ervoor om een week eerder over te gaan. ( 10 en 11 december, ‘s ochtends met de kinderen op
school, ‘s middags zijn de kinderen vrij.) Kerstviering zal nog in oude gebouw plaatsvinden. Diner in
de gang. Idee om kerstkaarten te maken/versturen. In trant van ‘welkom in ons nieuwe gebouw’)
Ons adres wordt Hendriklaan 3 ( ipv Hendriklaan 3-5)
Openingsfeest alle drie scholen is op woensdag 17 februari: tot 12.00u met kinderen, na 12.00u met
ouders en kinderen, na 15.00 voor genodigden, besturen, wethouder etc.
Evt. wethouder vragen voor eerder moment, mede vanwege 10 jarig bestaan SK. Dit voor
aankondigen in AD, ma voor vakantie copy voor krant aanleveren. Esther hiervoor vragen. Franck
heeft contact met wethouder.
9.Gymlessen op school. De gymlessen voor de 6/7/8 in de kleine zaal gaf te veel onrust. De zaal was
echt te klein voor 35 kinderen. Nu is het volgende uitgeprobeerd: zelfde combigroepen als op de
dinsdag: ¾, 5/6 en 7/8. Groep 5 tijdelijk bij 6 net als op de vrijdagmiddag al gebeurd. De reacties
waren positief, zowel leerkrachten als kinderen. Er zijn weer ‘fijne’ gymlessen. Gedurende de tijd dat

groep 4 bij 1/2/3 zit zijn er al veel kinderen uit de groep voor extra
lezen buiten de groep.
Douchen is niet meer verplicht. Het opfrissen met een washandje wordt aangemoedigd.
10.Jaarverslag MR. De laatste OR/MR avond voor ouders was in 2013/2014. Daar werd dan ook het
financieel verslag afgetikt. Vind niet meer plaats vanwege te geringe opkomst.
11. Financieel verslag en begroting MR. MR heeft nauwelijks uitgaven. Lidmaatschap gaat
rechtstreeks naar Cvb. Lief en leed middels declaratie. Agaath houdt dit bij. Bestedingsbudget rond
600 euro per jaar?
12. Vaststellen jaarplan MR. Jaarplan is vastgesteld
13. Data GMR-vergaderingen. ??
14. Rondvraag
Agaath zal bloemetje brengen naar Astrid met beterschapswens van ons allen.
15.Volgende vergadering; donderdag 29 oktober bij Inge

