Notulen MR vergadering 8 maart 2016
Aanwezig: Barbara, Agaath, Ed (v.a. 20.30), Astrid (vz), Ringo, Inge (notulen)
1. Notulen 16-01-2016
Goedgekeurd.
2. Actielijst
- Map voor documenten op intranet: Ed zorgt dat alle MR-leden hier toegang toe krijgen en zal
documenten van voorgaande jaren erop zetten. Astrid zal nieuwe documenten erop zetten.
- MR-regelement: Astrid doet laatste aanpassing en maakt het regelement daarna definitief.
3. PR
- Communicatieplan en content kalender: Belangrijk om de huidige ouders van de school te
informeren over het communicatieplan (gepland voor 5 april). Daarnaast in toekomst doorverwijzers
uitnodigen op informatiemomenten van de school. Jaarkalender (met zichtbaarheidsmomenten)
moet nog gemaakt worden. Website wordt geupdate door Ed en Rob.
- 23 maart: week van openbaar onderwijs, open dag, rekendag, afsluiting projectweken. Posters voor
dag van het openbaar onderwijs zullen in Harmelen worden opgehangen.
- 5 april: informatieavond met daarin KIVA en communicatieplan (en groepenverdeling volgend jaar?)
- Starterspakket: i.p. is dit ontwikkeld. Ed sluit het nog kort met PR-bureau en zorgt dat de
kinderboekjes gedrukt worden.
- Filmpje voor op website: zal via PR-bureau gemaakt worden.
- Volgende open dag/avond: op vrijdag 20 mei (16.00 tot 20.00 uur?)
- Wenochtenden: inplannen.
- Koningsdag: leerlingen van groep 8 helpen in Horizon t-shirt de peuters op de spelletjes ochtend >
Astrid neemt contact op met de Oranje vereniging.
- Idee om mee te doen met gondelvaart van de Oranje vereniging (Horizon laat stralen)

4. Oudertevredenheidsonderzoek
Resultaten volgen rond april/mei en zullen dan ook in de MR besproken worden.
5. Cito toetsen
De groepenbrede resultaten zullen eerst in het team besproken worden en daarna ook in de MR. Er
is groen gescoord. MR adviseert: Communiceer deze positieve resultaten op korte termijn naar de
ouders. Haal onrust uit de lucht.
6. Overblijf
Geluiden dat de overblijf op sommige punten niet naar tevredenheid verloopt. Ed zal een
gezamenlijk overleg hebben met de overblijfouders. Verder is plan om KIVA door te zetten naar de
overblijf (Kiva-training voor overblijfouders). Tip vanuit de MR: zorg voor een overblijf beleidsplan. Zo
kan de service gewaardborgd worden. De school bepaalt het beleid, niet de overblijfouders.

7. Onderwijs aan zwakkere en (hoog)begaafde leerlingen.
Alle leerlingen worden een 2 a 3 momenten op de basisschool gescreend op (hoog)begaafdheid door
middel van een signaleringsinstrument. Indien meer begaafd: aanvullend leermateriaal wat
behapbaar is voor leerkrachten (zoals plusboek voor taalactief, kien, etc.).
Er zal hiervoor een beleidsplan gemaakt worden wat ook nog in de MR besproken zal worden.
Ook aparte lijnen voor zwakkere leerlingen. > agenda punt aankomende vergadering
8. Formatie volgend schooljaar
Naar verwachting zal de groepenverdeling volgend jaar hetzelfde zijn als dit jaar. Ed zal z.s.m.
hierover richting ouders communiceren. Groep 8 zal aankomen schooljaar niet meer samen gaan
met groep7, omdat de groep groot genoeg is. Dit wordt door de MR positief ontvangen.
9. Gym
Ed zal erop toe blijven zien dat de gymlessen door de vakdocent voor de kinderen op een prettige
manier verlopen. Er komt een gesprek met .... in Gouda.
10. Cito-eindtoets
Dit jaar is er een zeer kleine groep 8. Hoe tellen de eindtoetsen van deze groep mee voor de school?
Als de kinderen van groep 8 op of boven de norm scoren op de eindtoets telt deze score. Indien zij
onder de norm scoren, zal er gekeken worden naar de resultaten van groep 7 (midden- en
eindtoetsen).
11. Vanuit de jaarplanning
a. ARBO en ziekteverzuimbeleid: er wordt binnenkort een ARBO-onderzoek gedaan. Het
ziekteverzuim is zeer laag op Horizon.
b. Functioneren MR, nieuwe acties: prettige communicatie binnen MR.
3. Concept zorgplan: 12-04-2016 bespreken
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