
Jaarverslag 2018-2019 Medezeggenschapsraad de Horizon 

 

Introductie  

Met veel plezier bieden wij u hierbij het jaarverslag 2018-2019 van de Medezeggenschapsraad (MR) 

van de Horizon aan. Het schooljaar 2018-2019 was wederom een enerverend jaar met mooie 

uitdagingen en goede resultaten.   

 

Hoogtepunten van 2018-2019: 

Afgelopen schooljaar heeft de hele Horizon hard gewerkt aan het ontwikkelen van de gezamenlijke 

visie en missie van de school. Het hele Horizon-team heeft dit in een druk bezochte bijeenkomst 

gepresenteerd en toegelicht aan de ouders. Veel ouders zijn blij met de richting die de school is 

ingeslagen.  

Zoals u weet geeft de culturele diversiteit van onze school de nodige uitdagingen. Het schoolbestuur 

heeft daar in samenspraak met de MR praktisch en voortvarend op ingespeeld. Dit heeft geleid tot 

het nieuwe dynamische concept voor de kleuters met het knutselatelier en het uitgebreidere spelend 

leren.  Daarnaast zijn in de bovenbouw, de meest ervaren leraren toegewezen aan de meest 

dynamische klassen.  

 

Samenstelling van de MR 

De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten. 

Ouder-geleding: 

Susanne Scherer (Voorzitter) 

Paul Klimecki (secretaris) 

Shirley Damen 

Gerben Moerman 

 

Paul Klimecki & en Gerben Moerman zijn per januari 2019 toegetreden tot de MR.  

Liliane Abaisa en Willem Heemskerk zijn uitgetreden per januari 2019. 

Er hebben geen verkiezingen plaatsgevonden aangezien er twee aanmeldingen waren voor twee 

vacante posities.  

Susanne Scherer is per eind schooljaar uitgetreden. Haar positie zal in het begin van schooljaar 2019-

2020 worden ingevuld.  

 

Leerkrachten-geleding: 

Carla Handgraaf-Oosterling 



Emma Somsen 

Linda Bos-Helmers 

Rieneke van Helden 

 

Behandelde onderwerpen 

De MR is vijfmaal bijeenkomen in 2018-2019. Naast de formele onderwerpen in onderstaande tabel 

word altijd ook vragen, zorgen en andere input van ouders besproken tijdens het MR overleg. 

Behandelde onderwerpen 

18 oktober 2018 

 

 

Ontwikkelingsplan 

MR jaarkalender 

MR verkiezing 

15 januari 2019 

 

Conceptbegroting  

Voortgang schoolplan 

Inventarisatie leerling populatie 

LVS resultaten schooljaar 2017/2018 Ouderraad 

Nieuwe organisatorische uitdaging in de school 

5 maart 2019 

 

 

Functioneren gesprekkencyclus 

veiligheidsplan 

Ruwe opzet jaarkalender 

Evaluatie functioneren MR 

Beleidsstuk van de zorgstructuur 

Benutten van ICT-mogelijkheden 

 

13 mei 2019 

 

Concept opzet formatieplan 

Evaluatie nieuwe aanpak groep 1 en 2.  

Concept jaarkalender  

Analyse opbrengsen LVS 

Ontwikkelingsplan 

Concept schoolgids 

Aanpak TSO 

MR verkiezingen 



18 juni 2019 

 

Concept jaarkalender 

Concept formatieplan 

Concept nieuw jaarplan 

Verantwoording vrije dagen 

Concept schoolgids / vaststellen schoolgids 

OuderApp  

Stand van zake kleutergebouw 

Ouderraad 

MR verkiezing 

 

Overleg met het bestuur en de achterban 

Er heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen MR, bestuur en achterban. Dit is voornamelijk 

informeel op het “schoolplein” gebeurd. Voor komend schooljaar heeft de MR de intentie om meer 

structuur hierin aan te brengen en een aantal vaste contact momenten te creëren waar ouders en de 

MR contact kunnen hebben. 

 

Gevolgde scholing 

Alle leerkrachten in de MR hebben de basiscursus MR gevolgd. 

 

Ondersteuning door derden 

Er heeft geen ondersteuning door derden plaatsgevonden. 


