Notulen MR vergadering 12 april 2016
Datum: 12 april 2016
Tijd: 20.00 MR / + 20:30 Ed Ilgen
Locatie: OBS de Horizon Harmelen

Notulist: Ringo
Ingebrachte stukken : geen
Agendapunten:
Notulen vorige vergadering goedgekeurd.
1. Gymleraar
Ed heeft de klachten rondom de gymleerkracht (invoelen/relatie leerlingen) besproken met de
gymleerkracht zelf en met de organisatie waarvoor hij werkt. Vanuit deze organisatie is er ook een
klassenbezoek uitgevoerd. De gymleerkracht krijgt coaching/begeleiding op zijn ontwikkelpunt. Ed
blijft de situatie goed volgen.
2. Protocol medicatie
N.a.v. een klacht (waarvan onduidelijk en niet vast te stellen is of deze terecht is) van een ouder
is het protocol medisch handelen besproken. Verbeterpunten die hierbij in ieder geval naar
boven zijn gekomen zijn:
- Aanscherpen van het protocol medisch handelen, vooral waar daar waar het maken en
vastleggen van afspraken over medicatie betreft.
- Overdracht van relevante medische gegevens van leerlingen tussen leerkrachten
aanscherpen.
3. PR
- De content kalender voor PR activiteiten wordt doorgenomen. Mooi opzet. De belangrijkste
onderdelen daaruit zijn de open dag op 20 mei en het eindfeest in Juni (incl. 10 jaar Stichting
Klasse). De Fontein en de Notenbalk zullen ook op 20 mei een open dag houden. Dat is gunstig,
want dat leidt tot meer ouders die ook bij de Horizon zullen binnen lopen en zo scholen met
elkaar kunnen vergelijken.
- Ed probeert ipv een advertentie een advertorial in de krant te krijgen om de opendag aan te
kondigen.
- Ed vraagt bij groep 7/8 kinderen na wie er wil gaan helpen bij de Koningsspelen en dan specifiek
bij de spelletjes voor de kleuters.
- Ed vraagt nog bij enkele ouders met een bootje na of zij mogelijk mee willen doen met de
gondelvaart. Is al snel, dus mogelijk lastig. Idee gondelvaart (De horizon laat ieder kind stralen!)
wel meenemen voor komend schooljaar.
- Idee om bij A4daagse koffie/thee en limonade voor alle scholen aan te bieden. Ed neemt dit op
met OR.

- Bij eindfeest mogelijk ook iets maatschappelijks meenemen, zodat het makkelijker is om PR
aandacht te krijgen.
- Inge geeft nog aan dat er kansen zijn blijven liggen om artikeltjes aan kranten aan te leveren
(zoals het pannenkoekenbakken voor bejaarden; projectweken etc. Ed heeft een mooie opdracht
gedaan in groep 8 (ontwerp een ballenraper) dat ook heel geschikt is om aan te leveren.
3. Oudertevredenheidsonderzoek
Nog geen resultaten beschikbaar.
4. Cito toetsen
De schoolresultaten zijn door Ed toegelicht. Op 8 van de 12 indicatoren scoort de school boven de
norm. Aandachtspunten zijn Begrijpend lezen in groep 5 en 6 en tempo-lezen en rekenen in groep 4.
De aandachtspunten zijn goed in beeld. Groep 4 is een zeer kleine groep waar enkele resultaten flink
van invloed zijn op de scores. Begrijpend lezen zal meer aandacht krijgen. De verwachting is dat er
vooral met de basisgroep nog flink meer te bereiken is. Vooral in groep 6 zal er structureel meer
huiswerk meegegeven gaan worden. Ed geeft verder aan dat groep 8 naar verwachting de norm op
de eindcito moet kunnen halen. Mocht dat niet zo zijn, dan kijkt de inspectie (gezien het geringe
aantal kinderen in groep 8) naar de resultaten van eind groep 7. Die zijn naar verwachting goed.

4. concept Formatie plan
- Ed heeft een eerste berekening van de formatie en indeling van de groepen laten zien. Ed had
van Stichting Klasse vorig jaar al de toezegging gekregen van 4,8334 FE. Ed gaat iets meer ruimte
vragen om de tijd voor IB en directie wat ruimer te kunnen maken.
- De groepen verdeling zal zijn 1-2-3 (9 leerlingen uitgaande van huidige leerlingen plus concrete
nieuwe aanmeldingen; mogelijk nog 4 extra die serieus interesse hebben); 4-5 (16 leerlingen); 67 (26 leerlingen); 8 (13 leerlingen).
- Omdat Agaath met pensioen gaat zal Ed een nieuwe leerkracht moeten gaan aantrekken. Hij
heeft al enkele kandidaten op het oog. Zodra hij een vacature kan uitzetten zal Ed ook een MRlid bij de sollicitatieprocedure betrekken.
- We hebben nog even een discussie gehad over het invullen van een vacature voor groep 1-2-3
of juist een vacature voor 4-5 uitzetten.
6. Concept Zorgplan
- Ed heeft plan gemaild, maar is nog niet door iedereen gelezen. Plan is t.o.v. afgelopen jaar vooral
aangevuld op het onderwerp Passenderwijs (Samnewerkingsverband). Volgende vergadering evt.
opmerkingen.
- Ringo merkt op document er prima uitziet, maar dat, in ieder geval in groep 4-5, de indruk is dat er
niet echt gewerkt wordt zoals beschreven. Vooral terugkoppeling/feedback aan kinderen mist.
- Inge geeft aan dat juf Inge kindgesprekken voert en dat dit goed zou zijn in alle groepen.
7. Overblijf
- Er is 1 ouder van de overblijf afgehaald.
- Ed heeft nu mogelijk 1 nieuwe ouder. Ed volgt nog even of dat goed gaat.
- Astrid geeft aan dat vooral de jongens het kunnen voetballen/klimmen tijdens het

buitenspelen een beetje te missen.
- na de meivakantie is er een overleg over hoe het nu gaat op de overblijf.
Rondvraag
- Ringo vraagt naar verwachting 68 leerlingen (1 groei). Ed geeft aan hopelijk voor 1 oktober 2016
- Astrid geeft aan dat het uploaden van alle MR documenten nog niet gelukt is.

