Agenda/ Notulen MR

24-11-2020

Aanwezig: Corina, Karin, Jessica, Rianne en Karen
Afwezig: ● Opening
Welkom

Karin heet ons van harte welkom

● Voor wat betreft onze eigen Horizon
Mededelingen directie
(invulling Corina)
RI&E
Plan van aanpak nav de evaluatie van de RI&E van 2017
De meeste punten die openstonden, zijn gesloten en uitgevoerd.
De knelpunten die nog open staan, liggen buiten onze macht (bv
nieuwe vloer etc).
IKC

Het IKC-overleg ligt even stil omdat Anita nog niet helemaal
opgeknapt is. We willen er naartoe werken dat de warme
overdracht van doelgroep kinderen met ouders, Ib’ers, pm’er en
leerkracht plaatsvindt om zo nog beter de doorgaande lijn te
kunnen bewerkstelligen.

Corona maatregelen

De persconferentie volgen we op de voet. Voor het personeel in
De Horizon is een mondkapje niet verplicht. Voor ouders die
eventueel binnenkomen, is dit wel verplicht. Er is een crisisteam
samengesteld in de directeurengroep. Corina maakt hiervan
deel uit. Telkens als er een update plaatsvindt, gaat dit crisisteam
alles uitzoeken en komt met een duidelijke richtlijn vanuit onze
stichting. De laatste update vinden we hier:
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/protocollen-en
-handreiking-geactualiseerd
Omdat een leerling positief getest was, maakten we deel uit van
het bron- en contactonderzoek van de GGD. Daarop heeft
Corina, in overleg met de GGD, actie ondernomen.
De kinderen waarvan ouders positief getest zijn, blijven 10 dagen
thuis. Wij als team zorgen ook dat we niet bij elkaar zitten. We
blijven er alert op.

Minivoedselbos

De aanvraag van de “Subsidie ondersteuning vanwege leer- en
ontwikkelachterstanden of studievertraging vanwege Corona” is
toegekend.
Met deze subsidie willen we vooral insteken op het uitdagende
leesonderwijs.
Zeer geslaagd! Een mooie dag met veel belangstelling: de
burgemeester, de pers waren aanwezig. Het is tot dusver een
geslaagd project! Van de weggehaalde tegels is een bankje
gemaakt. Er komen nog houtsnippers en enkele planten in het
bosje.

Leerlingenraad

Inspectie

Personeel

Sinterklaas en Kerst
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De laatste vergadering was een
werkvergadering. Samen met opa Ruud hebben ze de
verlichtingscampagne op de stoep gespoten. De
schoolfotograaf is geëvalueerd; bijna iedereen was positief. In
het team is dit nog niet geëvalueerd.
Inspectie op de Horizon
Maandag 9-11 heeft Corina met Karin (IB-er) en Anita (Kibeo) een
gesprek gehad met Dhr Brinkman in het kader van een
themaonderzoek leerlingpopulatie. Ter voorbereiding
hadden zij aan moeten geven wat de thema’s voor
kwaliteitsverbetering van de school zijn die de komende tijd
centraal staan en welke link deze hebben met de
leerlingpopulatie. Het gesprek is, door zowel de school als de
inspectie, als prettig en constructief ervaren en heeft nog een
aantal tips en overwegingen opgeleverd:
● Maak je op dit moment niet te druk over de opgelopen
leerachterstand van een groep leerlingen, maar zorg dat het
team gemotiveerd aan het werk blijft in deze roerige tijd. Ook
bij inspectie wordt nagedacht hoe zij om kunnen gaan met
de opgelopen leerachterstanden.
● Hij had waardering voor de wijze waarop het team van de
Horizon aan het werk is met de persoonlijkheidsontwikkeling
van de leerlingen in combinatie met het IEP
leerlingvolgsysteem. Hij daagde het team uit om goed na te
denken hoe je deze ontwikkeling kunt evalueren.
● Dezelfde vraag kwam bij het onderwerp eigenaarschap. Hij
vond het daarnaast mooi dat in het actieplan niet alleen
wordt gesproken over eigenaarschap van leerlingen, maar
ook van het team.
Dit gesprek leidt niet tot een verslag of oordeel van de inspectie,
het wordt gebruikt voor het onderzoek dat ten grondslag ligt aan
‘De staat van het onderwijs’
Nicky is zwanger en heeft recht om niet voor de klas te staan
omdat ze al in een vergevorderd stadium van de zwangerschap
is. In het team heeft dit ertoe geleid dat Danielle tijdelijk
uitbreiding van uren heeft en 2 dagen voor groep 7 staat en 2
dagen voor groep 6. Laura Donkers komt ons team versterken; de
ene week 1 dag, de andere week 2 dagen. Dit zal in groep 6 en
7 zijn. Dit zal de gehele duur van het zwangerschapsverlof zo zijn.
Onze eerste indruk van Laura is zeer positief.
Vorige week vrijdagmiddag hebben we groep 1-2a naar huis
laten gaan omdat een collega de hele week ziek was. Er was
geen vervanging beschikbaar. Geen populaire, maar op dit
moment de beste oplossing.
Halverwege januari zal Marcel zijn stage vanuit groep 5 vervolgen
in groep 8. Nadine zal dan van groep 8 naar groep 1-2a gaan.
Sinterklaas zal ons digitaal bezoeken. De pieten komen wel op
school, heel even in de klas. De anderhalve meter zal daarbij in
acht worden genomen. In de video’s die de verhaallijn vormen
komt dit al naar voren en worden de kinderen erbij betrokken.
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Kerst: met alle groepen maken we een
kerststukje in de klas, vanuit de ‘bubbel’: groepen 1-2 en 8,
groepen 3-4 en 7, groepen 5 en 6.
De viering wordt vanuit de kerk gestreamd in onze klas.
Annemieke gaat hierin voor. Groep 5 zal als enige groep in de
kerk aanwezig zijn. De AC verrast alle kinderen ‘s middags. Er zal
geen kerstdiner zijn, dat is voor het volgende jaar. Dit vindt
allemaal op donderdag plaats. Op vrijdag is het tot 12.00 uur
school.

● Notulen vorige vergadering
vragen:
Geen vragen, zijn vastgesteld.
E-mail adres MR
● Binnengekomen post
MR-mail
● N.a.v. MR jaarplanning
BSO

6. GMR
Nieuwe samenstelling GMR

Agenda
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7

7. Rondvraag

mrdehorizon@outlook.com
Vanuit de Bisschop Ernst aan de secretaris/voorzitter: zij zijn zich
aan het oriënteren op het continurooster. Karen heeft deze mail
beantwoordt.
Zie het punt IKC hierboven. We houden wel dagelijks contact met
de PM’ers. Het contact willen we gaan intensiveren als Corona
achter de rug is.

Een werkgroep heeft gekeken naar een hervorming van de GMR.
Het CNV heeft een voorstel gedaan. Nu is het besluit genomen
dat er of een ouder of een leerkracht de school
vertegenwoordigd. Eén school levert zowel een ouder als
leerkracht om een even aantal te vormen.
De huidige voorzitter heeft aangegeven te stoppen. Vanuit de
Willibrordus heeft Joost aangeven voorzitter te willen zijn. De
ouder die ook in het werkgroepje zit, stelt zich beschikbaar als
vice-voorzitter. Karin heeft zich verkiesbaar gesteld als secretaris.
De andere ouder heeft zich als vice-secretaris verkiesbaar
gesteld.
De GMR stukken hoeven niet tot op de komma nauwkeurig
nagelezen te worden door de MR. Als er geen vragen zijn naar
aanleiding van deze stukken, kunnen we deze als afgevinkt
beschouwen.

ICR; Jessica
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De stukjes worden in het infoblad en
het kerkblad gemist. De ICR is niet meer samengekomen sinds de
thuiswerkperiode. Dit alles wordt meegenomen.

Onrust op het dorp; Jessica

Er is nog steeds onrust op het dorp. De directeuren hebben
onderling contact. Er is laatst ook een bijeenkomst geweest
waarin de gemeente, scholen en politie vertegenwoordigd
waren. Dit gebeurt buiten school om; de verantwoording ligt bij
ouders. De ouders van leerlingen waarvan de namen genoemd
zijn, zijn benaderd.
8. Opstellen: nieuws vanuit de MR
Infoblad december:
Beste ouders/verzorgers,
In de MR hebben we weer uitgebreid gesproken over de
maatregelen omtrent Corona. Alles staat toch in het teken
hiervan. We trachten alle activiteiten zo af te stemmen dat ze op
de een of andere manier toch doorgang kunnen vinden.
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: 02-02-2021
Voorzitter
Karin Sauter

Secretaris:
Karen Kuijpers

