Agenda/ Notulen MR

19-10-2021

Aanwezig: Jessica, Rianne, Corina, Karen
Afwezig: Karin
● Opening
Welkom
Inventarisatie rondvraag
● Notulen vorige vergadering
● Mededelingen directie
Nieuwe inloop
Na de herfstvakantie is de vrijdag de inloopdag voor de ouders. Het is fijn om
de ouders weer meer te kunnen betrekken.
We vinden het best spannend omdat er dan weer veel volwassenen in de
school zijn. Dit wordt via het infoblad gedeeld met de ouders. Uiteraard houden
we maatregelen nauwgezet in de gaten. We bekijken per periode (vakantie tot
vakantie) hoe het gaat en of er iets gewijzigd moet worden.
Formatie
De nieuwe collega in groep 1-2a is bekend.
NPO gelden
We hebben een schoolscan gemaakt en geïnventariseerd waaraan behoefte is.
Daaruit zijn conclusies getrokken:
- focussen op wat ertoe doet (primair proces);
- tijd voor meer verbinding met elkaar en praten over het onderwijs;
- zorgen voor gedeelde verantwoordelijkheid;
- kijken naar eigen handelen;
- vakleerkracht gymnastiek;
- interventies sociaal-emotioneel vlak op groepsniveau.
Eindconclusie:
Vooral niks nieuws erbij - verbinden/ uitvoeren - en zorgen dat we doen
wat we zeggen en volhouden!
Actieplan

We werken aan toekomstbestendig onderwijs. We gaan aan de slag met
Stichting LeerKRACHT. Het is een methodiek om alles wat we al doen
systematisch uit te voeren, in een wekelijkse ritmiek. Dit bestaat uit een
wekelijkse bordsessie en om de week een werksessie. Om dit goed weg te
zetten komt er een expert coach iedere twee weken naar school om met de
schoolcoaches die hiervoor aangesteld zijn aan de slag te gaan. Op 4
november is de startdag voor alle collega’s. We willen van elkaars talenten
gebruik maken.

Algemene zaken Horizon

Inhaal ondersteuningsprogramma subsidie: boekenbende (onderwijstijd
verlengend programma)
Ook hebben we de schoolbibliotheek gesaneerd. We hebben een prachtige
nieuwe collectie. De leerlingen van groep 4 tot en met 8 hebben vandaag al
kennisgemaakt met de nieuwe boeken en mochten allemaal een boek
uitkiezen en meenemen naar de klas.
Alfons neemt aanstaande vrijdag afscheid. In de krant stond een heel mooi
artikel. Vrijdag wordt een prachtige dag. Op verzoek van Alfons hebben we
contact gelegd met Circus Rotjeknor. De voorstelling zal in het Dorpshuis
plaatsvinden. Hij is die dag ook ‘Zeeuw van de Dag’.
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Parro: oefenperiode tot de herfstvakantie.
Na de herfstvakantie gaan we door met Parro. Voorlopig blijven we de mail en
Parro naast elkaar gebruiken. Ook de rapportgesprekken willen we gaan
inplannen via Parro.
● Binnengekomen post
MR Mail

Werkwijze MR versterken

● N.a.v. MR jaarplanning of wat verder van belang is op dit moment
MR versterken; scan
Bespreken samengevoegde scan.
Prioriteitenlijst actiepunten:
- Relatie MR - achterban (zichtbaarheid)
Optie: stukje info richting ouders bewustwording MR, met als doel dat ouders
vaker inspraak hebben, meedelen etc. Kan via Parro verstuurd worden. Ook op
papier meegeven aan ouders.
- Scholing MR
Wat is sterk/goed geregeld in onze MR?
- De communicatie onderling is sterk.
- Verschil tussen MR- en overlegvergadering.
● GMR
Verslag vanuit GMR
● Rondvraag

er zijn nog geen notulen.

● Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad november
Beste ouders/verzorgers,
Dit was de eerste vergadering van dit schooljaar.
We hebben voor onze MR een scan ingevuld. Dit hebben we bij elkaar gezet.
Hieruit zijn conclusies gekomen, die we binnenkort graag met u willen delen.
Verder zullen we u via Parro op de hoogte brengen wat u voor de MR kan
betekenen.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag.
Dat kan door ons aan te spreken of door ons te e-mailen naar ons mailadres:
mr@horizon-rilland.nl
Volgende MR-vergadering:
Voorzitter
Karin Sauter

Secretaris:
Karen Kuijpers

