Notulen MR-vergadering donderdag 29 november 2018
Voorzitter: Harriët
Notulist: Yvonne
Aanwezig: Mike, Janet, Yvonne, Bas de Keijzer
Afwezig: Malou (met kennisgeving)
Directie: Jan, eerste 45 minuten
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: 22.05 uur
Agendapunt
1. Opening en
vaststelling agenda

Bespreking en eventuele actie / besluit
Agenda, extra punten:
Jan: AED, Pilot groep 1/2/3, Schoolplan, privacywet, budget
Janet - Gezonde school

2. Vaststellen notulen Notulen worden goedgekeurd. Ze worden doorgestuurd naar
2 oktober 2018
de webmaster. Notulen gaan naar de webmaster incl.
veranderen PMR lid en toevoegen OMR lid.
3. Mededelingen
-AED: voorstel om op beide locaties een AED te hangen?
directie
Kosten rond 1500,00 per stuk. MR is akkoord, maar vindt het
verstandig als we eerst kijken of we ergens een sponsor
kunnen vinden.
-Speelterrein t.o. Kompas, hier komt een optie om met de
groepen 6-8 te sporten, bijv. op het fietsparcours. Fietsjes
moeten worden aangeschaft. Hier wordt waarschijnlijk een
sponsoractiviteit voor georganiseerd. Info volgt.
-Schoolplan: er moeten een nieuw schoolplan voor 20192014 worden geschreven. Jan is er mee bezig en heeft alle
leerkrachten gevraagd hun parels etc. op te schrijven. Waar
moet de school staan etc. Jan vraagt de OMR of zij hier ook
over willen nadenken. Jan stuurt de formulieren ook naar de
PMR.
-Pilot groep 1/2/3
De groep 1 en 2 willen samen met groep 3 dit jaar gaan
onderzoeken of een groep 1/2/3 voor 2020 een optie is. Er
wordt meer in doelen gewerkt en de overgang van 2 naar 3
gaat dan wat soepeler. Er is nu een pepernotenbakkerij
gestart waar 1,2 en 3 nauw samenwerken. Er volgen meer
activiteiten en de leerkrachten gaan op bezoek bij scholen
die dit al doen. Ook moet er nauwkeurig gekeken worden de

groepen erna, groep 4 etc. wat gebeurt hiermee.
Wat heel belangrijk is in deze combinatie is het borgen van
de vorderingen, dit moet perfect zijn.
De pilot duurt 1 ½ jaar, aanvang 2020 moet de MR
geïnformeerd worden, zodat de PMR en OMR (Ouder en
Personeel) hier haar goedkeuring aan kan geven. De MR
heeft instemmingsrecht.
Dit punt moet in de jaarplanning van de MR.
Nicky uitnodigen om in de vergadering van 4 april ons te
komen informeren over de vorderingen.
-Privacywet: besloten wordt bij inschrijving van de nieuwe
leerlingen het formulier te laten ondertekenen.
-Vakantierooster 2019-2020:
Is samengesteld door VO en Stichting. VO gelijk met PO.
-Budget 2019-2022
PMR heeft het grondig bekeken en heeft nog wat
kanttekeningen (werkdrukgelden) die door het Bestuur
moeten worden uitgelegd alvorens te kunnen tekenen.

4. Terugkoppeling
GMR/OR

5. Gezonde school

PMR geeft samen met Jan Heijman op 6/12 info aan het
team over de begroting.
Yvonne informeert nog bij Martina over de hoogte van
werkdrukgelden voor 2019-2020.
OMR: Energiekosten zijn erg hoog, is er wel eens gedacht
aan zonnepanelen. Jan geeft aan dat het bestuur ermee
bezig is.
GMR: Janet doet verslag van de GMR vergadering.
Het was een korte vergadering.
Oudertevredenheidsenquête alle scholen: bij alle scholen is
de tevredenheid iets gedaald. Geen schokkende cijfers.
Schoonmaak: bijna alle scholen ontevreden. Dit wordt
opgepakt door het Bestuur.
Thema avond Veerkracht bij kinderen, door RvT
georganiseerd voor de GMR. Was een leerzame avond.
Anne-Marie is voorgedragen voor de RvT en zal de MR en
GMR t.z.t. verlaten. Harriët heeft aangegeven graag AnneMarie te willen vervangen. Alle aanwezigen zijn akkoord.
OR: Janet doet verslag. Mike was als MR lid bij de OR
aanwezig. MR en OR willen graag meer samenwerken.
Er is een werkgroep geformeerd om dit te bewerkstelligen.
(Mike MR, Denise, Bianca- OR) Er is mogelijkheid om
bekendheid van OR/MR te vergroten via de schoolapp?
Nieuwe voorzitter OR: Angelique
Werkgroep: Irma, Jacomijn, Malou, Janet. Irma en Janet zijn
naar een cursus geweest. Voor onze school houdt dit in dat
we qua eten en drinken er bijna zijn, nog een paar kleine
puntjes m.b.t de richtlijnen. Er wordt een beleid geschreven

6. Speerpunten
IPC

Gedragscultuur en
identiteit de Horn
7. MR reglement
8. Rondvraag &
Sluiting

door de werkgroep. Het is verstandig om alle ouders ook MB
en BB hier nogmaals op te wijzen.
Bewegen is nog wel een punt. We doen momenteel 1x
blokuur. Dit moet 90 minuten totaal, min. 2 x per week zijn.
Dit kan ook buiten, een bootcamp o.i.d. zij. Als alles akkoord
is dan volgt het vignet gezonde school.
De groepen 1 en 2 zijn gestopt met IEYC, o.a. door
onvoldoende begeleiding van IPC. De methode kleuterplein
voldoet aan alle eisen voor doorstroming naar groep 3 etc.
Willeke (BB) en Margriet (OB) gaan binnenkort coördinator
cursus volgen. Datum volgt nog.
Harriët en Mike gaan vast nadenken over de komende open
dagen, hoe willen we ons presenteren. Komt terug volgende
vergadering.
Mike en Anne Marie hebben het reglement bekeken, blijft
op een paar kleine punten gelijk. Volgende vergadering
goedkeuren.
Bas de Keijzer vraagt of er een cursus is voor de MR. Janet
geeft aan dat ze dit zal vragen in de GMR.
Ze neemt vast een info pakket van de AOB voor Bas mee.

Actiepunten

wat?

Wie?

Agendapunt 1

Doorsturen notulen en
wijzigingen.
Jan geeft push bericht
zodra notulen op de site
staan.
AED, info inwinnen of er
sponsors zijn.
Formulier voor Schoolplan
naar PMR sturen.
contact opnemen met
Martina (financiën)
Nicky uitnodigen om uitleg
te geven over de 1,2,3
groep op 4/4/2019
Informeren of in de school
app een picto kan komen
met OR/MR waar er een
foto van de desbetreffende
leden kan komen met

Yvonne
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Agendapunt 6

Agendapunt 7
Rondvraag

voorstellen.
Ideeën- Identiteit en
gedragscultuur de Horn
m.b.t. aanstaande open
dagen in 2019.
MR reglement
-Navragen nascholing MR
leden
-Meenemen pakket info
voor Bas

Harriët en Mike

Mike en Anne-Marie

V

Janet

V

