Agenda/ Notulen MR

29-09-2020

Aanwezig: Corina, Rianne, Jessica, Karin en Karen
Afwezig:
1. Opening
Welkom
2. Voor wat betreft onze eigen Horizon
Mededelingen directie
We zijn goed begonnen, ondanks dat het anders is dan andere
(invulling Corina)
jaren doordat de protocollen telkens wijzigen. Nu wordt
opgeroepen om zo snel mogelijk na schooltijd naar huis te gaan
en daar te werken. Overleggen gaan we zoveel mogelijk digitaal
voeren.
Een aantal collega’s zijn getest. Gelukkig is iedereen tot nu toe
negatief getest. De voorrangsregeling voor leerkrachten werkt
nog niet altijd in ons voordeel.
We hebben gesproken de nieuw te benoemen secretaris van de
AC.
IKC

De PR-afdeling van Kibeo heeft een nieuwe lay-out gemaakt voor
het infoblad. Het structurele overleg met de locatiemanager van
Kibeo is ook weer opgepakt. De ouders en kinderen maken nog
steeds gebruik van de ingang daar, in plaats van de hoofdingang
van het gebouw.

Actieplan 20-21

We hebben geen informatieavond gehad en daardoor is dit nog
niet toegelicht. Bij de informatiebrief komt telkens een stukje te
lezen uit het actieplan.
Er zijn 4 pijlers opgezet:
Basisvaardigheden: referentieniveau’s
Eigenaarschap: leer-’krachten’, vaardigheden inzetten om tot
leren te komen. Feedback geven
Persoonlijkheidsontwikkeling: KWINK, Goed van Start.
Talentontwikkeling: ieder kind heeft talenten. Hoe kunnen we dat
het best tot ontwikkeling laten komen. Hoe kunnen we de
talenten van de leerkrachten goed inzetten? We zien de kracht
van collegiale consultatie. We willen elkaar in elkaars kracht
zetten.
De muziekmethode 123Zing! moet geborgd worden dit
schooljaar.
De pilot IEP LVS hebben we vorig jaar gehad. Dit jaar
implementeren.
Snappet is ingevoerd.
We volgen de richtlijnen vanuit het RIVM. De communicatie
vanuit school is positief en duidelijk ontvangen. In het infoblad
komt nog een stukje over de verscherpte maatregelen te staan.
29 oktober wordt dit aangelegd.
De eerste vergadering is geweest. De kinderen hebben de
vergadering als positief ervaren. De volgende data staan

Corona maatregelen
Minivoedselbos
Leerlingenraad

Evaluatie alternatieve
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Sociaal Team
Parochieblad
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gepland. De ideeënbus is gemaakt.
Met de leerlingenraad worden afspraken gemaakt/ regels
opgesteld rondom het voedselbosje. Ook worden de kinderen
betrokken bij het buitenspel, bijvoorbeeld het tafelen rondom de
tafeltennistafel. De leerlingenraad denkt mee en raakt
enthousiast.
Dit jaar is de informatieavond niet geweest. Het wordt gemist; de
saamhorigheid, het sociale aspect, presenteren van hetgeen
waarmee we bezig zijn. De betrokkenheid van de ouders wordt
gemist door het team, door alle beperkende factoren. De
drempel lijkt groter te worden omdat je de school niet in mag
lopen. Hoe kunnen we dit wegnemen? De app Parro wordt als
voorbeeld genoemd. Dit kan ook met Classroom. Daar hebben
we afgelopen jaar al gebruik van gemaakt.
Er is op het dorp onenigheid tussen een aantal leerlingen van de
Horizon en de Reigersberg. Dit bespreken met Jan de Vlieger en in
de gaten houden.
Het stukje van de Horizon in het kerkenblad wordt gemist. Dit komt
doordat we vanaf maart eigenlijk geen infoblad meer hebben
verstuurd.
Er wordt ervaren dat er minder huiswerk wordt opgegeven. We
werken nu met Blink geïntegreerd en dat is niet sec een toets voor
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Dit komt samen en werkt
anders dan voorheen. Wel wordt daar een toets over gegeven
en dat leren de kinderen thuis. Engels wordt anders aangepakt
dan we dat hiervoor deden. Rekenhuiswerk wordt niet meer
opgegeven omdat dit niet opleverde wat we voor ogen hadden.
Hoe bevalt dit? Het bevalt bij de collega’s en kinderen goed. Er is
rust in de school. Alle groepen spelen eerst buiten en eten
daarna. Alle kinderen hebben genoeg tijd om te eten. Ook als de
pauzetijd voorbij is, mogen de kinderen verder eten. De
overblijfouders vinden het wennen om in de klas te zijn. Het is
strakker en gestroomlijnder. Het bevalt ze wel goed.

3. Notulen vorige vergadering
vragen:
Geen vragen, zijn vastgesteld.
E-mail adres MR
4. Binnengekomen post
MR-mail
5. N.a.v. MR jaarplanning
Jaarplanning vaststellen
6. GMR
Agenda
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

mrdehorizon@outlook.com
geen mail binnengekomen
Vastgesteld en akkoord bevonden
De GMR-vergadering 5 oktober gaat wel gewoon door omdat
onder andere de samenstelling van de GMR ter sprake komt.
We hebben de bijlagen doorgenomen. De reacties van de
andere scholen sluiten aan bij onze vragen. We wachten de
vergadering vol vertrouwen af.
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Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
7. Rondvraag

Dit hebben we al meegenomen bij de mededelingen vanuit de
directie.
8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad oktober:
Beste ouders/verzorgers,
De eerste vergadering zit er weer op. We hebben met elkaar
gekeken naar de MR planning van dit schooljaar, naar de GMR
stukken voor aankomende GMR-vergadering en met elkaar
gesproken over de actuele Covid-19 situatie. De MR wordt hierbij
telkens betrokken. We willen ouders vragen om contact op te
nemen met leerkrachten/school als iets aan de hand is, vooral nu
ouders de school niet meer in mogen. Juist dat wat voor ons als
volwassenen kleine dingen lijken, kunnen voor kinderen veel
verschil maken en is belangrijk om besproken te worden.
We gaan vol vertrouwen het nieuwe schooljaar in.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen we dat graag.
Dat kan door ons aan te spreken of door ons te e-mailen naar
mrdehorizon@outlook.com.
Volgende MR-vergadering: 24-11-2020
Voorzitter
Karin Sauter

Secretaris:
Karen Kuijpers

