Jaarverslag 2015 / 2016
Samenstelling MR
Voorzitter: Astrid Lecomte
Penningmeester: Agaath van het Kaar
Leden school: Barbara Hooglandt, Agaath van het Kaar
Leden ouders: Astrid Lecomte, Ringo Janssen, Inge Mathijssen
van uit bestuur: Ed Ilgen
Inleiding:
In dit korte jaarverslag zal de MR uitleggen hoe we te werk gaan, wat onze speerpunten van
afgelopen jaar zijn geweest en hoe we het volgend schooljaar willen ingaan.
Omdat zowel Inge Mathijssen als Astrid Lecomte nieuw zijn in de MR hebben zij beide de cursus MR
van Stichting Klasse gevolgd. Barbara Hoogland is hierbij vanuit de leerkrachten bij aangeschoven.
Inhoudsopgave
1. Agenda punten - Agenda - Notulen
2. Vergaderingen
3. Speerpunten
4. De achterban
5. Nawoord

1. Agendapunten- Agenda - Notulen
Agendapunten worden voor de vergadering aan de voorzitter doorgegeven. Voorkeur mail maar ook
de groeps-app is een mogelijkheid. In de maandelijkse nieuwsbrief van Ed aan alle ouders van de
school doet een MR een oproep voor het indienen van punten van ouders / leerkrachten. De Agenda
wordt door de voorzitter gemaakt en vooraf aan de vergadering rond gemaild.
Notulen worden wisselend (m.u.v. Ed Ilgen en voorzitter) gemaakt door de leden van de MR, ten
eerste gemaild aan de voorzitter die deze nakijkt/aanpast/aanvult/ vervolgens worden ze bij de
volgende vergadering definitief vast gesteld.

2. Vergaderingen
De MR komt maandelijks bijeen. Soms op school, meestal bij een MR lid thuis. Om 20:00 start de
vergadering en bespreekt de MR enkele zaken voor. Om 20:30 schuift het bestuur (Ed) aan.
De vergaderingen van de MR zijn open vergaderingen. Als u deze wilt bijwonen, dient u dit wel van te
voren aan te geven. Het mag duidelijk zijn dat we in de MR van de Horizon een open beleid hebben
waar ieder gehoord mag worden. Belangrijk is de vertrouwensband. Het kan zijn dat we gevoelige
zaken moeten bespreken en daar gaan we zeer verantwoordelijk mee om.

3. Speerpunten
In de MR houden we ons bezig met het beleid van de school. Wij geven gevraagd en ongevraagd
advies. De Horizon is een kleine school. Het leerlingenaantal is bedreigend klein. Daarom heeft de
MR besloten zich afgelopen schooljaar naast de 'gewone' onderwerpen promotie en PR van de
Horizon boven aan de lijst te zetten. Hier hebben we extra hard op ingezet en zijn er soms harde
woorden gevallen. De school gaat ons ieder aan het hart. Als MR zijn we ook zeer actief betrokken
geweest. Denk aan het marketing communicatie plan / Website / Film met juf Inge / Opendag feestavond / Rugzakjes met inhoud / kleurboekje voor kinderen voor ouders die op
informatiegesprek komen /
Stichting klasse heeft voor een aantal zaken een extern marketing bureau ingeschakeld. Hiermee
heeft de voorzitter van de MR ook gesproken / advies in gewonnen.
Andere punten waar de MR zich actief mee heeft bezig gehouden
 Gym
 Overblijf
 Cito toetsen
 Kiva
 Engelse les
 GVO / HVO
 Formatieplan en nieuwe leerkrachten i.v.m. vertrek Agaath
 Buitenspeelplein (zandbak, pleinstickers)
 Hoogbegaafdheid / extra zorg rugzakkinderen
 Vanuit de jaarplanning: zorgplan - ziekteverzuim - Arbowet - funtioneren van de MR
 GMR
4. De achterban
Wij vinden het belangrijk dat we namens zoveel mogelijk ouders spreken. We willen een zo breed
mogelijk draagvlak creëren. We hebben korte lijnen met de OR (Ondernemingsraad) en zijn
aanwezig op informatie avonden. Soms zullen we uw iets vragen, voorleggen, zodat we een
beslissing goed kunnen afwegen. In de maandelijkse nieuwsbrief hebben we uw zoveel mogelijk
geprobeerd te informeren. Onze notulen staan na elke vergadering op de website van de Horizon.
5. Nawoord
In 2015 zijn we van start gegaan met een nieuwe MR en meermaals onze zorgen geuit aan het
bestuur. De Horizon MOET weer groeien. In 2016 hebben we met de MR goed doorgepakt op het
punt van PR en is er met behulp van veel ouders een succesvol feest geweest. Met een hoofdprijs
win een fiets. Daarnaast zijn we de kwaliteit van het onderwijs niet uit het oog verloren. Het
resultaat? De Horizon staat in Harmelen weer op de kaart. De negatieve klanken zijn zo goed als
weggestorven. De Horizon staat wederom bekend als een goede school. Nu rest ons het aankomend
schooljaar de focus te leggen op de groei van de Horizon.
Financieel: behalve de cursussen betaald door Stichting Klasse en een aantal bloemetjes voor
afscheid/ziekte zijn er geen onkosten ingediend.

