Notulen 24 november 2015
Tijd: 20.00 MR / + 20:30 Ed Ilgen
Locatie: Oranjepark 26 Harmelen

Ingebrachte stukken (Oud MR reglement, brieven uitnodiging aan Nijntje Pluis Openingsfeest)
Agendapunten:
Notulist: Agaath
1. Punten voor te bespreken.
-Pestbeleid
- MR Cursus ervaring Barbara Inge en Astrid
Ed schuift aan
1. Actielijst, zie beneden.
2. PR
PR MR: Leden MR voorstellen op de website+ vast stukje in de maandelijks nieuwsbrie
3. Nieuwe aanmeldingen
4 Nieuwbouw
5. Notulen, vergaderdatum en jaarverslag vorig jaar op de website Horizon!
6. MR cursus: er zijn wat punten die we n.a.v. de cursus willen bespreken:
- Medezeggenschapsreglement: er mist een pagina. Updaten.
- Evenredig leden OR -> leraren / ouders > is verplicht, beslissingen zijn niet rechtsgeldig bij geschil.

1: laatste notulen zijn goed gekeurd en kunnen online.
Ingebracht stuk: brief Nijntje Pluis en Pestbeleid. De zin: ‘bij ons op school wordt niet gepest’, wordt
aangepast in de brief aan Nijntje Pluis. De school gaat met KIVA werken, een anti-pestprogramma.
Kan Ed daar op de volgende vergadering wat meer over vertellen? Toelichting van Ed: In februari zijn
twee cursusdagen van KIVA. Dit is een compleet anti-pestbeleid. Ook op sociale media. Na deze twee
dagen is de Horizon direct een KIVA school.

MR Cursus: (tevens punt 5,6 in verwerkt) Het was een nuttige MR
cursus. Belangrijke leerpunten: Voor rechtsgeldigheid moet de MR evenredig aan ouders en leraren
verdeeld zijn. Dat is bij ons niet het geval. We beslissen net als de vorieg MR dat wanneer het echt
om stemmen gaat, brengt de oudergeleding ook maar twee stemmen uit. Om dit rechtsgeldig te
maken, moet het reglement aangepast worden.
Over het reglement: Dit moet elke twee jaar bekeken worden en eventueel herzien. Elk twee jaar
moet dit opnieuw ondertekend worden. Het reglement dat er nu is, mist een pagina, is niet
ondertekend en er staat geen datum op.
Astrid zal het reglement nakijken en eventuele aanpassingen aangeven. Idee: oude reglement
verwerpen en nieuw reglement opstellen.
Tip van de cursus was ook: goed contact tussen MR en de OR. Dat gebeurd bij ons al.
Openheid: Inge en Astrid wilden meer communicatie naar ouders:





Hier gaan we mee starten door steeds een stukje te schrijven voor de maandelijkse
nieuwsbrief.
Het jaarverslag moet in de jaarplanning komen (aan het eind van het schooljaar)
De notulen sneller op de website.
vergaderdata op internet, vergaderingen aangeven in de nieuwsbrief

De MR zou een eigen mapje op internet kunnen hebben, om notulen en andere zaken op te kunnen
slaan. Op de actielijst inloggegevens intranet (Ed).
Scholing voor krimpende school, is een brochure van de VOO. Aanvragen?
Kwitantie parkeerkosten naar Ed. Actie: mail bevestiging vragen van de cursus voor volgend jaar (na
afzegging van Agaath).
Tot slot: de avond werd interessant gevonden.
2 PR: Aanpassing van het logo, daardoor wat vertraging. Openingsfeest: Tasjes zijn besteld. Kaarten
zijn bij de drukker. De brochure voor in het tasje is gedeeltelijk klaar. Donderdag worden er foto’s
gemaakt. De website wordt aangepast. Openingsfeest is prioriteit. De rode draad is: ‘laat ieder kind
stralen’. Er is een verhaal naar de peuterspeelzaalouders. Het communicatieplan moet nog komen. Er
is een kleurwedstrijd om ook andere kinderen te trekken naar de school op de openingsdag. Ook in
de krant wordt er aandacht aan besteed. Oud leerlingen zijn uitgenodigd. Vanuit de Boog en Stichting
Klasse komen er mensen. Er is een poster, een brief naar Nijntje Pluis en de kleurplaat met een
verhaal erop over De Horizon.
3: Nieuwe aanmeldingen. Groep 3: 1 aanmelding. Eén meisje komt kijken, waarna er een gesprek
met Ed zal zijn. Met één gezin in Friesland wordt nog contact opgenomen.
4. Nieuwbouw: Ed geeft uitleg over verwarming, verlichting en zonwering van de nieuwe school.
Alles is klaar voor de verhuizing.

Rondvraag: Toetsen worden gekopieerd en gaan mee naar huis. Voor de GMR gaat Leontien
(Achtsprong, RvR) er mee stoppen. De voorzitter van de Andersenschool en de Achtsprong nemen
contact op voor een roulatiesysteem. Een extra MR map gaat naar Ed.
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