
Notulen MR vergadering 20 juni 

 

Aanwezig: Christiaan, Sunita, Rizlen, Suus, Lia, Linda, Rieneke, Marijke 

Afwezig: Elona 

Toehoorders: Otto 

 

Opening 

Rieneke is notulist 

Notulen zijn via de mail goedgekeurd 

 

Rondvraag: 

Afsluitend etentje is op 11 juli 17.30 bij Heisa in Ouderkerk. 

 

Verzoek om de stukken naar iedereen te sturen ipv naar de MR-mailbox.  

 

 

Marijke sluit aan 

 

Agenda en ingekomen stukken 

Actiepunt: doorlezen schoolgids. Eventuele opmerkingen ter verbeteringen doorgeven aan 

Marijke.  

 

Vragen van ouders:  

- svz vacatures: Er zijn op dit moment geen vacatures meer.  

- Cijfers in en uitstroom  bijgevoegd in de bijlage over de afgelopen jaren 

- Instroom niet-Nederlandstalige kinderen. Er is geen max aan het aantal meertalige 

kinderen. In de groepen 1 en 2 stromen leerlingen in die weinig tot geen NL spreken. Zodra 

zij op school zijn noemen wij hen meertalig. 

- Berichtgeving in de ouder app zijn niet altijd duidelijk. Marijke vraagt of ouders suggesties 

hebben om dit te verbeteren.  

- Inloopochtend. Antw: Inloopochtenden zijn ingepland voor het einde van dit schooljaar. 

- Kan de gemeente de ouderbijdrage ook anoniem direct aan de Horizon overmaken voor 

sommige ouders?  

Antw: Volgens Marijke geeft de gemeente geen subsidie voor vrijwillige ouderbijdrage. Er is 

subsidie binnen de bijstand. Bijzondere bijstand. Dit is bedoeld voor schoolkosten die niet 

vrijwillig zijn, zoals bijvoorbeeld schoolkamp of TSO bij scholen. Wij hellpen ouders altijd met 

de aanvraag en de JHV is betrokken. Mocht iemand van de ouders willen uitzoeken of de 

gemeente dit doet, dan heel graag.  

- Sociale veiligheid in de buurt. Is Marijke of de wijkagent op de hoogte van de kleine 

kinderen die tot laat op pleintjes hangen met oudere kinderen? Welke verbinding heeft de 

Horizon met gemeente, sociaal maatschappelijk werk?  

Antw: Er zijn wekelijks overleggen met gemeente, wijkcoach, en aantal keer per jaar de 

wijkagent. De verbinding met de buurt is goed. Ook de verbinding met gemeente, sociaal 

team, JHV, beleidsmedewerkers en wethouders. Het is een derde van de rol van de 

schooldirecteur om verbindingen naar buiten te leggen en onderhouden.  

-Tommie Tomato; duidelijkheid over kosten of eigen bijdrage? Antw: Welke onduidelijkheid 

is er? De proefperiode van Tommie tomato eindigt over een paar weken. Deze week is er 



naar het team een vragenlijst gestuurd. Jorgos is contacpersoon voor Tommie Tomato en 

Marijke zal bij hem informeren of ook ouders een enquete hebben ontvangen.  

-Welke schoolvakken worden er behandeld naast taal en rekenen? Dit en methodes wordt 

uitgebreid beschreven in de schoolgids. De Horizon voldoet aan het NL curriculum.  

 

 

Concept formatieplan 

Er zijn op dit moment geen vacatures meer.  

10 groepen en ongeveer vanaf januari nieuwe kleutergroep starten.  

Groei in aantal leerlingen.  

 

Elke dag is er iemand ambulant behalve dinsdag. Er is wel iemand beschikbaar in geval van 

nood.  

 

Binnenkort wordt met ouders gedeeld welke leerkracht voor welke groep komen. Eerst moet 

er nog gekeken worden welke leerlingen bij welke leerkracht komen in geval van parallel 

groep.  

 

Nieuwbouw heeft op dit moment plek voor 300 leerlingen. Op het moment dat er meer m2 

beschikbaar is (door opbouw of vertrek de Akker) kunnen er 150 lln bij komen.  

 

 

Schoolapp 

Updates geven niet altijd een melding en daardoor mist men soms informatie. Onderwerp 

voor volgend jaar op de vergadering.  

 

Activiteiten rondom ouderbetrokkenheid 

Er zijn twee inloopochtenden gepland. De ouders worden verdeeld over twee momenten 

wegens de spreiding.  

8 juli is de eindpresentatie van OASE rondom het thema 'op reis'.  

 

Schoolgids 

Otto, Sunita lezen de schoolgids door en geven feedback door aan Marijke.  

 

Agenda volgende vergadering 

Zelfevaluatie  

Jaarverslag 

Audit rapport  

NPO-gelden 22-23 

Evaluatie NPO-plannen 21-22 

Begroting 2023 

Jaarplan 22 23 

 

Marijke levert de stukken voor de vakantie aan. Alleen de begroting is wellicht later.  

 

MR-academie 



Niet iedereen heeft de volledige cursus kunnen afronden. Het kost veel tijd als je nog niet 

veel ervaring hebt met de MR, maar het hoeft niet allemaal in één keer. Suus geeft als tip 

aantekeningen te maken.  

 

 

 

Sluiting  

17.40uur 

 

 

 

 


