Verslag MR vergadering, 10-01-2013
Afwezig: Monique en Inge wegens ziekte, Marjan vanwege haar opleiding op
donderdag.

1. Opening/mededelingen:
-

de website van de Horst moet aangepast worden. Er staan o.a. nog
leerkrachten op die er niet meer werken.

-

de agenda voor de komende MR vergaderingen moet net zo opgesteld
worden als de agenda van de GMR vergadering.

-

Marlene had een brief opgesteld over her plaatsing van een brug zodat
kinderen vanuit het centrum veilig naar de Horst kunnen komen,
volgend jaar. Het blijkt niet mogelijk te zijn, omdat de kinderen dan over
het schoolplein van de Oude Maas zouden moeten gaan. Er staat daar
ook een hek.

-

op vrijdag 11-01-2012 gaat er met de kinderen van groep 5 tot en met 8
van de Horst en Nachtegaalschool een brief mee naar huis, waarbij
ouders worden geïnformeerd over de oprichting van een leerlingenraad,
zowel op de Nachtegaalschool als op de Horst, bestaande uit een
vertegenwoordiger uit iedere groep. De leerlingen brengen
vergaderpunten in en bespreken deze één maal per maand met
directieleden. Wanneer per groep meerdere kandidaten zich
aanmelden, moeten kinderen voor de verkiezingen campagne gaan
voeren voor zichzelf. Iedere groep wordt vertegenwoordigd door één
leerling uit die groep.

2. Verslag MR vergadering 22-11-2012
Er zou vanuit het bestuur nog een brief gestuurd worden namens Ruud Vet
over de ontstane mis communicatie voor de zomervakantie over de situatie
van de Nachtegaalschool. Gerard Heikens zou dit met Ruud Vet bespreken
n.a.v. een overleg met hem en de MR over vooral het niet communiceren en
reageren op brieven vanuit de MR naar het bestuur. Deze brief hebben wij als
MR nog steeds niet ontvangen. Marijke stelt hierover een brief op die naar
Ruud Vet gestuurd moet worden. Zij laat de brief eerst aan Arnold lezen. Na
goedkeuring zorgt Arnold ervoor dat de brief bij Ruud terecht komt.
-Op blad 2 van de notulen staat vermeld dat Arnold en Gerard Heikens nog
contact opnemen met de inspectie i.v.m. bovenstaand plan. Deze zin is niet
duidelijk genoeg. Er moet verduidelijking komen hierover. Dit wordt in het
verslag aangepast en ter goedkeuring naar de MR leden nogmaals gestuurd,
zodat het verslag hierna op de site van beide scholen geplaatst kan worden.

3. Nieuws vanuit de GMR
Omdat Monique niet aanwezig is i.v.m. ernstige hoofdpijn, wordt dit onderdeel
naar een volgende keer verschoven.
4. Stand van zaken t.a.v. samengaan Horst/Nachtegaalschool
6. Bespreken/vaststellen zorg en begeleiding
De Nachtegaalschool is gecertificeerd als Daltonschool. Ouders van beide
scholen zijn via de mail of via een papieren brief geïnformeerd over de
fusieplannen van beide scholen. Arnold heeft contact opgenomen met de
Dalton opleiding om te bespreken hoe ook het team van de Horst opgeleid
kan worden. Er zijn twee studiemiddagen gepland om met beide teams te
kunnen werken aan een visie en om te bekijken naar de beste kwaliteiten van
een Daltonschool en een Bas+ school. Het is de bedoeling dat het beste van
deze twee uitgangspunten in elkaar worden geschoven tot een nieuw concept.
Wanneer dat duidelijk is kan gestart worden met een Dalton cursus.
Op de werkvloer zijn alle leerkrachten druk bezig om het werken op drie
niveaus goed gestalte te gaan geven. Er is gestart met het werken met
verkeerslichten zoals Dalton vraagt en er is gestart met een weekplanning in
de groepen 4, 6 en 7.
Ook t.a.v. de zorg en begeleiding wordt gewerkt aan een doorgaande lijn. Er
worden groepsoverzichten gemaakt n.a.v. de screening. Aan de hand van de
resultaten van de kinderen worden zij verdeeld in niveaus met daaraan
gekoppeld een groepsplan. De intern begeleiders krijgen hiervoor ook extra
scholing om bovengenoemde onderwijsactiviteiten zo goed mogelijk in de
groepen te kunnen begeleiden en daardoor in staat is om ook de
leerkrachten hierbij de nodige ondersteuning te geven
Hanneke Drost, die de Dalton cursus gaat geven en zelf directrice is van een
Daltonschool gaat op een informatieavond uitleg geven over de kenmerken en
pluspunten van een Daltonschool. De planning is dat dit in januari gaat
gebeuren. Martin merkt op dat het wellicht beter is om zo’n avond voor de
ouders van de Horst en Nachtegaalschool op twee verschillende avonden te
houden. De ouders van de Nachtegaalschool weten ondertussen wat een
Daltonschool inhoudt. Zij willen waarschijnlijk meer weten over de
groepsverdeling, groepsgrootte of er anders gewerkt gaat worden enz. De
ouders van de Horst moeten nog helemaal geïnformeerd worden over de ins
en outs van een Daltonschool.
Een tijdspad moet nog besproken worden met Ruud Vet van het
bestuurskantoor.
Met Truus heeft Arnold door de Nachtegaalschool gelopen om te
inventariseren welke materialen mee genomen moeten worden. N.a.v. hiervan
is een inventarislijst gemaakt met nog aan te schaffen materialen.
Verder hebben Truus en Arnold in de Horst gekeken naar de indeling van de
school. Een Daltonschool heeft o.a. stille werkplekken nodig. Waar en hoe
kunnen die gecreëerd worden.

Komend schooljaar is er formatieruimte van 10,6 fte. Er moet gekeken worden
naar de groepsverdeling, hoe diverse mensen ingezet kunnen worden,
hoeveel tijd blijft erover aan tijd voor de intern begeleider, hoe staat het met de
prognose t.a.v. het aantal leerlingen
Op 20 februari is er een open dag op de Horst. Ouders van de
Nachtegaalschool kunnen die dag op de Horst naar binnen lopen om eens
een kijkje in de school en de verschillende groepen te nemen.
Er wordt verder gestreefd naar verschillende gezamenlijke activiteiten van de
kinderen van beide scholen op de Horst. Ouders van de Nachtegaalschool
kunnen dan na afloop van zo’n gezamenlijke activiteit hun kinderen op de
Horst ophalen.
Arnold werkt het stappenplan wat duidelijker uit. Hij heeft daar tijd voor
nodig omdat er zoveel activiteiten lopen waar hij zijn aandacht aan moet
geven. Wanneer het af is, mailt hij dat naar alle leden van de MR.
5. Begroting van de MR
Marlene maakt voor de volgende vergadering een begrotingsoverzicht, zodat
we dit kunnen bekijken en goedkeuren. Zij moet deze begroting ook goed
laten keuren door twee personen buiten de MR. Wellicht kunnen twee OR
leden dat doen.
6. Rondvraag
-

Marianne Verheij volgt een studie op de donderdag. Op die dag kan zij
geen MR vergadering bijwonen, wat haar zeer spijt. Zij vraagt of de
vergaderdata kunnen veranderen. De vergaderdata zijn gekoppeld aan
de GMR vergaderingen. Marijke mailt haar de komende vergaderdata,
die niet alleen uit donderdagen bestaan. Wanneer een vergadering op
een andere dag gehouden wordt, kan zij de MR vergadering wel
bijwonen.

-

Bestaat er een mogelijkheid om volgend jaar een 0 groep te starten. De
mogelijkheden hiervoor hangen af van subsidiegelden. De dochter van
Marlene wordt gevraagd om een en ander hierover uit te zoeken.

-

Leerlingen die geschorst worden in een groep om vervolgens in een
andere groep geplaatst te worden, gaat volgens een vastgesteld
stappenplan. Scholen hebben een onderwijsverplichting. Communicatie
hierover naar betrokken ouders is van belang.

-

Kenneth en Job hebben een MR cursus gevolgd. Een directeur wordt
uitgenodigd voor een MR vergadering. Andere deelnemers aan de
cursus vertelden het niet altijd op prijs te stellen dat een directeur altijd
aanwezig is bij een MR vergadering. Onze MR ervaart het als prettig
omdat Arnold uitleg kan geven daar waar daar behoefte aan is. Mocht
toch een MR lid hier problemen mee hebben, dan kan dat gemeld
worden bij Kenneth, onze voorzitter.

