
 

 
 
Notulen MR vergadering (1)    Datum: 26-09-2017 

        Tijd:  20:00 tot 21.45 

        Locatie: Horizon 
        Notulant: Debbie 

Tijd Onderwerp Wie Inf MV BV 

20.00 Opening Chris    

20.01 Mededelingen:  

Het jaarverslag staat aan staande 
maandag bij Chris op de agenda om te 

maken. 
 

Chris    

20.05 Notulen 
Goedgekeurd per mail, met dank aan Rian. 
 

Carl is bezig met fondseninventarisatie. 
Corrie heeft een brief gestuurd naar 

Julianafonds in kader van project 
bewegend leren. 
 

Chris    

20.06 Ingekomen stukken 
Geen post. Wel de vraag van ouders om 

het stukje communicatie aan te pakken. 
De horizontaal wordt te slecht gelezen. 

Mogelijk een onderzoek van studenten 
wordt er geopperd. Er wordt geroepen om 
groepsapps. Is dit eerst iets om met het 

team te bespreken. Hoe zien andere MR 
leden dit? 

 

Debbie    

20.08 Inbreng ouders 

Welke thema willen we aanpakken dit jaar, 
en hoe? 
 

Communicatie. 
 Je mist altijd doelgroepen. We komen er 

niet onderuit dat er meerdere 
communicatiekanalen zijn.. 

Is een app iets zoals digiduif.  
We zullen eerst moeten inventariseren 
waar de behoefte ligt op het gebied van 

communicatie.  
Een enquête houden onder de ouders. 

 
Het zou handig zijn als de horizontaal ook 
makkelijk te lezen zou zijn op een mobiele 

telefoon. 
 

Oud ouder Minka Janssen wordt benaderd 
om evt een voorzet te doen om de 
communicatie in beeld te krijgen. 

Chris    



 
Social media wordt aankomend jaar ook 

een thema. Hoe gaan we dit uitzetten. 
 

Carl stelt de vraag hoe het zit met het 
pestprotocol. Dit wordt toegelicht.  

 

20.40 Project bewegend leren; update. 
Er is een dame aangeschreven: Iris 

Hiddink. Zij is bij de brainstormsessie 
aanwezig geweest. Ze heeft gevraagd naar 

de stand van zaken. Ze wil op korte 
termijn rond de tafel gaan zitten en daarna 
met een plan van aanpak te komen. 

Chris    

20.45 Kinder MR: 
Stand van zaken en vervolgstappen  

Aan groep 7 wordt gevraagd wie er lid wil 
worden. Aanstaande vrijdag staat de 

eerste KMR weer gepland. KMR bestaat uit 
6 tot 8 leerlingen. Er zijn nu behoorlijk wat 
aanmeldingen dus er volgt een mogelijke 

verkiezing. 
 

Frank  x   

20.50 Welke punten uit het jaarplan zijn 
opgepakt en hoe? 

• Zelfstandigheid van de 
leerlingen/werken. Hier zijn 7 
gouden regels uit voortgekomen. 

• We zijn dit jaar gestart met 
onderwijsteams. In principe worden 

de teamvergaderingen losgelaten 
tenzij er agendapunten die 
gezamenlijk besproken moeten 

worden. Studiedagen zijn 
voornamelijk voor Frank. Je kunt als 

teamlid aangeven wat je wil 
bespreken met het team. 

Frank x   

21.15 OPR 
Geen nieuws 
 

 

Chris x   

21:20 Nieuws uit de OR 

Hulp voor de feestweek loopt gestaag 
omhoog. Hulp is gevraagd bij het 

Varendonck 
 

Chris    

21.25 GMR 
Eerste bijeenkomst moet nog komen. 
Hot item zal worden(mededeling): De 

staking wordt niet doorbetaald door het 
bestuur. Wat is voor haar de 

doorslaggevende reden dat ze niet 
doorbetaald. Ze zegt in woord dat ze de 
leraren steunt, maar in daden blijft ze 

achter.  

Chris x   



Notuleerschema 2017-2018 

Wanneer Wie 

26-09-2017 Debbie 

28-11-2017 Corrie 

30-01-2018 Elly 

13-03-2018 Carl 

22-05-2018 Henri 

19-06-2018 Rian 

 

Actiepunten: 
- Uitdiepen toekomst MR Obs de Horizon. (agenderen 04-07-2017) 

- Oproep doen in de Horizontaal, Facebook en bij de informatieavond 
start schooljaar 2017- 2018 ( project Chris/Frank) 

- Frank mailt de brief door naar Henri m.b.t. het project bewegend leren.  
- Corrie en Carl geven ieder aan te kijken naar evt. aan te vragen 

subsidie voor project bewegend leren.  
- Frank vraagt Josien of de HoriZON met kernwaarden op de kalender 

gedrukt kan worden.  
- Chris stuurt een datumplanner rond.  

- thema communicatie. Volgende mr vergadering bij inbreng ouders 
probleem invetariseren. 

- Terugkoppeling van de onderwijsteams structureel op de agenda terug 

laten komen 
- Chris reserveert voor 6 aprl (MR etentje) 

 

21.30 PR/Marketing 
3 oktober is de eerste bijeenkomst 

 
 

Chris x   

21.31 Rondvraag 
Toverkruid: Frank is gevraagd om 

directrice Toverkruid te ondersteunen. Ze 
is inmiddels met ziekteverlof, waardoor de 
vraag is ontstaan om waarnemend 

directeur te zijn. Er is onrust op het 
Toverkruid. Het is in principe tot de kerst. 

De taak die er ligt is om rust te brengen in 
de school. In principe 2 dagen Toverkruid 
en 3 dagen Horizon. Momenteel wil hij dit 

wat afwisselen in dagdelen na de 
herfstvakantie zal het wat structureler zijn.  

 
Het kamp in België heeft meer onrust 
gebracht dan misschien nodig. In het team 

is dit ook al opgepakt.  
 

Hoe gaat het met Luuk? 
Luuk doet het prima. We zijn erg tevreden.  
 

Chris    

21.40 Sluiting 
We sluiten de vergadering 21:44 

    


