Notulen MR OBS de Horn 01-02-2017
Aanwezig: Anne-Marie Meijer (vz), Ingeborg Harman, Yvette Driessen, Mike van den Berg (notulist),
Jan Heijman, Yvonne Eeldert, Debby Hartog, Janet Houtman
Afwezig: Harriët Noltes
Agendapunt
1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen notulen 19-12-2016

3. Mededelingen directie
a. Groepsformatie / personeel

b. Verhuizing

c. Godsdienstles
d. Vakantieregeling 2017-2018
e. Nieuwe speeltoestellen

Bespreking en eventuele actie / besluit
Opening zonder toevoegingen aan de agenda
Punt 3d met betrekking tot bezoek RVT. Hier moet nog aan worden toegevoegd dat er vanuit de RVT de
aanbeveling was gekomen om de Horn te profileren als ‘excellente school’. Met als voornamelijk doel, het
aantrekken van meer leerlingen.
Juf Marianne gaat de school per 01 maart verlaten. Vervanging is nog niet bekend, maar wordt
waarschijnlijk intern opgelost. Esther Ewold was enige tijd afwezig, maar gaat vanaf volgende week weer
langzaam beginnen.
Door meer instroom van nieuw leerlingen dan verwacht zullen er waarschijnlijk 3 kleuterklassen komen. 2
klassen van 36-37 leerlingen in een klas is niet wenselijk. Alle opties voor andere invulling hiervan zijn
bekeken en dit is nu teruggelegd naar het hoofdbestuur.
De verhuizing naar het pand van ’t Baken gaat plaatsvinden op donderdag 23 februari en vrijdag 24
februari 2017. Er wordt woensdagmiddag 22 februari 2017 al een begin gemaakt. Er is dan een week te tijd
om het pand aan de DVB-weg oplever klaar te maken en over te dragen aan de gemeente.
Leerlingen van de Nimeto komen wellicht muurschilderingen maken, hier is echter wel extra geld voor
nodig. Jan heeft hiervoor een aanvraag gedaan.
Vraag is of godsdienstles moet blijven? Hier gaan leerkrachten over nadenken en zal dan eerst in het team
besproken moeten worden.
Deze is goed gekeurd en hiermee vastgesteld.
Er is een keuze gemaakt uit 3 leveranciers. Nu zal er besloten moeten worden welke materialen er gebruikt
gaan worden om vervolgens tot één leverancier te komen. Het zou leuk zijn wanneer leerlingen meer

4. Mededelingen en
terugkoppeling
klankbordgroep/OR/GMR

5. Gedragscode
6. MR-jaarverslag 2015-2016

7. Ingekomen stukken
a. Invoering Wet Versterking
Bestuurskracht
8. Rondvraag en sluiting
9. Vergaderschema

betrokken worden in de totstandkoming van de keuze voor het speeltoestel, wellicht kan hier een
stemming voor worden georganiseerd.
• Geen mededelingen van de klankbordgroep/OR
• GMR:
- RVT was aanwezig en met hen kunnen overleggen / sparren. Wat zijn de belemmeringen en
speerpunten.
- Zorgpunt is, dat er hard wordt gewerkt en veel wordt gedaan, maar het resultaat toch
gemiddeld is. Dit komt mede doordat iedereen op het openbaar onderwijs wordt toegelaten.
Zorg voor deze kinderen gaat ten koste extra voor aandacht overige kinderen.
- Het punt excellente school werd ook aangehaald  dit wordt als positief ervaren en brengt
meer aanmeldingen met zich mee.
- Taakbeleid  Wat zijn de kerntaken van een leraar binnen de stichting. Momenteel is dit op
elke school binnen de stichting anders en het plan is hier meer eenduidigheid in te krijgen. Dit
zal binnen het team worden besproken. Op 14 maart wordt over dit onderwerp een scholing /
workshop georganiseerd.
Dit onderwerp wordt momenteel binnen het team besproken en terugkoppeling volgt hierna. Er zal eerst
een visie voor de komende 5 jaar worden geformuleerd en aan de hand daarvan de gedragscode.
Verslag is geaccordeerd op één wijziging na. Bij verkeersveiligheid worden gevaarlijke situaties,
ongewenste situaties en het wordt een aandachtspunt i.p.v. een speerpunt.
MR moet wel gaan nadenken over nieuwe speerpunten. Genoemd werden al gedragsprotocol en
profilering school. (na teamvergadering)
Deze invoering van de wet wordt ter kennisgeving aangenomen en zal in de GMR behandeld worden.
Daarna volgt terugkoppeling naar de MR.
De open dag / avond zal dit jaar op 23 maart plaats vinden. Vanuit Jan komt de vraag of er leden van de
MR aanwezig willen zijn voor vragen en uitleg. Anne-Marie en Yvette hebben zich hiervoor aangemeld.
13 maart 2017 (Debby notuleren)
18 april 2017 (Janet notuleren)
29 mei 2017 (Yvonne notuleren)
27 juni 2017 (Harriët notuleren)

