Notulen 20 oktober 2015
MR vergadering
Aanwezig: Inge, Astrid Ringo, Agaath, Ed (v.a. 20.30)
Afwezig: Barbara
Notulen: Ringo
Agenda:
1. Vaststellen Agenda
Aan de agenda worden als korte punten nog toegevoegd om met Ed te bespreken:
- Teruggeven van toetsen
- Opmerkingen rondom gymleerkracht
- Engelse Les
2. Vaststellen notulen 24-09-2015
De notulen worden goedgekeurd
3. Actielijst (zie beneden)
- MR cursus is nu op 17/11 ingepland
- Ed neemt nog een keer contact op met de Achtsprong rondom afstemming GMR
4. Ingebrachte agendapunten
- Ringo rappelleert nog eens aan de afspraak dat kinderen gemaakte toetsen terug krijgen,
waar mogelijk ook om mee naar huis te nemen, zodat ouders op de hoogte blijven. Hij
ziet dit nog weinig gebeuren. Kinderen krijgen zelf ook vaak geen terugkoppeling op de
toets. Ed geeft aan dat dit inderdaad is afgesproken binnen het team. Afspraak: toetsen
worden besproken en indien mogelijk ook mee naar huis gegeven.
- Inge benoemt dat ze soms signalen krijgt over de gymleerkracht rondom veiligheid. Hij
zou soms te strengs zijn (bijv. kinderen mogen niet huilen als ze pijn hebben). Ed herkent
de signalen en zal dit volgen en hierover contact hebben met de gymleerkracht.
- Astrid vraagt zich af of de Engelse les in groep 6/7 wel plaatsvindt. Ed geeft aan dat dit nu
zeker weer het geval is, maar dat dit met de nieuwe juf wel even een opstartfase heeft
gekend.
5. Nieuwe aanmeldingen
Ed heeft een gesprek gehad met 1 nieuwe potentiële ouder. Het was een positief gesprek. Deze
ouder gaat ook nog bij de Bavo kijken. Ed zal 2 weken na het gesprek nog contact opnemen of
ouders een keuze hebben gemaakt. Ringo adviseert Ed om nogmaals contact te zoeken met de
ouders van 3 kinderen uit zijn straat, die nu op de Fontein zitten, maar mogelijk interesse in de
Horizon hebben.
6. PR plan
Het PR plan is bijna klaar. Het merkverhaal is geschreven en de rode draad is zichtbaar. Voor eind
november zal alles, inclusief communicatieplan/omgevingsanalyse/contentplanning, zijn
afgerond.

7. (Feest) nieuwbouw
- Een enthousiaste oudergroep heeft een heel plan opgezet rondom de overgang naar het
nieuwe schoolgebouw. Dit is vastgelegd in een PvA. Verloopt prima.
- Inge geeft Ed nog als tip om door de groepen knutsels te laten maken die direct aan de
ramen in het nieuwe gebouw kunnen worden opgehangen, zodat je direct een school in
bedrijf ziet.
- Ed informeert nog rondom de parkeerplaats bij Triaq. Wanneer gereed ?
- 3 december krijgt Ed de sleutel
- Het speelplein krijgt enkele speeltoestellen. Duikelrek, zandbak, pingpong tafel en
bronzen haan gaan mee.
8. Rondvraag

Actielijst
Actie
MR cursus. Stichting mailen
GMR contact opnemen
Samenwerking GMR andere
scholen
Aangepaste onderwerpen dit
schooljaar aan Astrid mailen
(in dit geval Inge)

Verantwoordelijke
Barbara
Astrid
Ed

Datum
Voor 24 sept
Voor 24 sept
Voor 24 sept

Ed

Voor 24 sept

