
 

 
 
Agenda MR vergadering (3)    Datum: 30-01-2018 

        Tijd:  18:30 tot 19.15 

        Locatie: Horizon 
        Notulant: Elly 

Tijd Onderwerp Wie Inf MV BV 

18.30 Opening; ivm aansluitend de 
raadsvergadering zijn aangesloten; Ton 
Verdonschot, meester Luuk, juf Hanneke en 

Annemie.  
Speciaal woord van welkom aan Annemie 

Chris    

18.31 Mededelingen;  
 

Mbt. Raadsvergadering; Ton Verdonschot 
heeft 5 min. spreekrecht voor de 
raadsvergadering bij de gemeente.  

 
Vanuit GMR: het aantal deelnemers aan 

deze vergadering wordt verkleind. 
Waarschijnlijk van 30 personen terug naar 
10 personen. 

Gevolg van deze wijziging is dat er minder 
‘natuurlijke verbinding’ tussen MR en GMR 

bestaat, hierdoor dient er actiever/ 
effectiever gecommuniceerd te worden.  
 

Verzoek is om de laatste MR van dit jaar te 
verzetten van di. 19 juni naar ma 18 juni. 

 

Chris    

18.33 Notulen 

Goedgekeurd per mail. 

Chris    

18.35 Ingekomen stukken; geen ingekomen 
stukken buiten de vele mails die zijn 

binnengekomen over SHP.  
 

Debbie    

18.40 Marktpositie; 
Horizon kent, ten opzichte van vorige telling 

een stijging van 10 lln. Verwachting voor 
volgend jaar is eveneens een stijging voor 
de Horizon.  

 
Begroting/formatie; begroting is sluitend. 

Formatief gezien kan dezelfde formatie 
behouden worden waarbij afgelopen jaar 
een inzet is geweest van een extra 

leerkracht. Bij leerkrachten is de vraag 
neergelegd om na te denken over het buiten 

de kaders vormgeven van de structuur van 
lesgeven/ indeling leerlingen. Ook MR is 
gevraagd mee te denken. Er zijn meerdere 

opties mogelijk. Bijv. groep 1-4 clusteren 

Frank    



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 

 

 

met 3 leraren, en groep 5-8 clusteren met 3 
leerkrachten.  

Uitdaging om te bekijken wat passend is. 
Huidige aantallen: 

Groep 1 = 17 lln 
Groep 2 = 18 lln 
Groep 3 = 13 lln 

Groep 4 = 18 lln 
Groep 5 = 16 lln 

Groep 6 = 22 lln 
Groep 7 = 18 lln 
Groep 8 = 16 lln 

 
Huidige indeling leraren; totaal =  

6 volledige FTE.  
2x 0,8 FTE 4x 0,6  FTE en 2x 1 FTE.  
 

Start schoolperiode 2018 – 2019 maandag 
20 aug.   

18.55 Annemie; 
SHP; Carl; op inhoud zit er waarschijnlijk 

geen mogelijkheid om te winnen. Dit is de 
conclusie van specialisten waar de afgelopen 
periode advies bij is ingewonnen.   

 
In de bezwaren zal er zal veel ingezet 

worden op verkeersveiligheid.  
Er wordt in het plan geen rekening 

gehouden met huidige ouders die evt. mee 
verhuizen naar Loverbosch.  
 

Er lijkt voorbij te zijn gegaan aan WPO (wet 
primair onderwijs). Dat is onderzocht door 

Carl en gecommuniceerd met Annemie 
middels een mail. Mocht aan deze wet 
voorbij worden gegaan, dan wordt dit verder 

doorgepakt in een proces. 
 

Alle aanwezigen vertrekken naar het 
gemeentehuis voor de raadsvergadering 
waarin definitief gestemd zal worden over 

SHP. 
 

 

    

19.15 Sluiting. Volgende vergadering 13 maart.      



 

 
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. 
- Frank vraagt Josien of de HoriZON met kernwaarden op de kalender 

gedrukt kan worden.  
- Chris stuurt een datumplanner rond.  

 


