
 

 
 
NOTULEN MR vergadering (4)   Datum: 13-03-2018 

        Tijd:  20:00 tot 22:15 

        Locatie: Horizon 
        Notulant: Carl 
 

Aanwezig:  Henri, Elly, Rian, Chris, Frank, Corry, Carl 
Gast:   Minka 

Tijd Onderwerp Wie Inf MV BV 

20.00 Opening 
Speciaal woord van welkom aan Minka 

Chris    

20.02 Ingekomen stukken 
Folder van GVO / HVO 

Mail CFTO 
 

Debbie    

20.05 Uitkomsten enquête. Minka presenteert de 
uitslagen van de enquête, deze is 
beschikbaar voor iedereen. 

De algemene conclusie is dat de 
communicatie richting ouders goed wordt 

bevonden. Er zijn diverse verbeterpunten. 
In drie categorieën samengevat heeft dit 
betrekking op: 

Praktische informatie bekendheid (bijv. 
ondersteuningsvragen 

Het volgen van de voortgang van eigen kind. 
Frequentie van gesprekken met initiatief of 
opening door school. 

Minka maakt een opzet met feedback naar 
ouders en informatie waarmee aan de slag 

wordt gegaan. 
Er wordt i.i.g. een gesprek opgezet met 
mensen die aangegeven hebben verder te 

willen praten / meedenken. In het bijzonder 
met de mensen die negatief waren. 

Ideeën uit de vergadering: 
- Communicatie app. Er zijn diverse 

apps voor scholen die meerdere 
functies hebben, welke de diverse 
kanalen zouden kunnen bundelen 

- Jaartal toevoegen aan onderwerp bij 
verzenden horizontaal 

- 1 centraal bord met vrijwilligers / hulp 

gevraagd (kwam net in me op 😊) ipv 

naast de klassen. 

Minka x   

20.35 SHP: Chris / Frank geven een update mbt de 

besprekingen tussen PlatOO en gemeente. 
Chris, Frank kunnen jullie de stukken 

doorsturen? (geen scanner hier) 
Carl geeft update mbt het bezwaar wat in 
werking is gezet. 

Chris/ 

Frank 

x   



 

20.50 Formatie. Er komt € 155,- per kind 
beschikbaar voor werkdruk ontlasting. Frank 

stuur jij de stukken rond? Dit bedrag hoogt 
op in de komende jaren. Het personeel mag 

aangeven hoe dit geld besteed kan worden 
om de druk te verlagen. Bij personele inzet 
zal de stichting hiermee moeten instemmen. 

Het team gaat tijdens de komende studiedag 
hiermee aan de slag.  

De leerlingaantallen geeft Frank nogmaals 
door en iedereen is welkom om te puzzelen. 
Er is budget voor 6 groepen (wellicht meer 

door organisatorische wijzigingen en de extra 
gelden).  

Frank blijft de directie voeren over het 
Toverkruid en Chris neemt directie taken 
over op de Horizon. Hierover hebben 5 

ouders zorgen geuit. Chris is hier actief mee 
aan de slag. 

Deze wijziging had via de MR moeten lopen, 
dit is niet gebeurd. Er is besloten om hiermee 
in te stemmen mits platOO dit compenseert 

voor de Horizon. Hiermee kan de druk verder 
worden verlaagd. Carl meldt dit formeel aan 

de stichting. 
De open dag was zeer succesvol. 17 ouders 
hebben aangegeven voor de Horizon te willen 

kiezen. Kanttekening hierbij is vaak het SHP. 
Hierover moet snel duidelijkheid komen 

omdat de onzekere toekomst ouders doet 
twijfelen. 
Chris vraagt de stichting naar de plannen 

voor de invulling van de directie bij het 
Toverkruid voor komend jaar aangezien dit 

van grote invloed is op de organisatie van de 
Horizon en de MR 

Frank x   

21.00 Update Jaarplan en schoolplan 16-20 
Vooruitgeschoven 

Frank x   

21.15 Terugkoppeling inspectiebezoek 
Mevr. Miriam Timmermans is op bezoek 
geweest. De inspectiewijze is positief 

veranderd naar een dialoog i.p.v. 
afvinklijsten invullen. Op 3 speerpunten 

scoort de Horizon voldoende, op 1 goed. De 
inspecteur voelt overal de kernwaarden in de 
groepen wat zeer positief is. Er worden 

diverse tips gegeven zoals het waarborgen 
van het 1F niveau. Het rapport volgt. 

Algemeen zeer positief. 

Chris/ 
Frank 

   

21.30 KMR 

Vooruitgeschoven 

Jaarplan x   

21.35 PR 

Vooruitgeschoven 

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 

18-06-2018 Rian 

 
Actiepunten: 

- Corrie en Carl geven ieder aan te kijken naar evt. aan te vragen 
subsidie. 

- Bekijken welke app interessant zou kunnen zijn voor de communicatie. 
WIE? 

- Rondsturen stukken SHP. Chris / Frank 

- Rondsturen info extra bijdrage. Frank 
- Reactie naar platOO m.b.t organisatorische wijzigingen. Carl 

 

21.40 GMR 
Vooruitgeschoven 

Chris x   

21.45 Rondvraag. 
Henri geeft aan na dit jaar te stoppen. Hij 

geeft een grote speech op het jaarlijks diner. 
Elly geeft ook aan te willen stoppen. Ook zij 

zal een mooi verhaal vertellen…. 
Als de situatie Toverkruid onveranderd blijft 
en Chris directietaken blijft vervullen, kan hij 

geen actieve rol meer vervullen binnen de 
MR. Hij zal dan ook moeten aftreden. 

    

21.50 Sluiting     


