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1. Opening 
Mariska opent de vergadering om 20:00 uur. Grote opkomst, fijn dat iedereen er is.  
 
Het team heeft een schoolplan gemaakt voor de komende vier jaar waarin tevens de ambitie 
van het team is beschreven.   
Er zijn scholen bezocht op de Veluwe, welke uitdagingen zijn er binnen het onderwijs?  
 
Teamcursus over “een frisse start” ging over groepsvorming in de klas. Hoe ga je hier als 
leerkracht mee om, wat is je eigen leiderschapsstijl? 
Driehoek: kind, ouder en school wordt graag nagestreefd als school zijnde.  
 
De website is geüpdatet, tevens is er een nieuw logo van de school.  
Ouderbetrokkenheid wordt gestimuleerd. Op dit moment is het team bezig om de  talenten 
van ouders in te zetten.  
Een volgende ambitie waar men mee aan de slag gaat zijn de uitdagingen in een 
krimpgebied en het (komende) personeelstekort.  Maar ook het onderwijs anders 
organiseren, groep doorbrekend werken, beleid bij ziekte onder de loep nemen en weer 
terug naar combinatiegroepen. 
De derde ambitie: kennis en vaardigheden: de komende tijd wordt er gewerkt een aan 
Engels (nieuwe methode?), schrijfonderwijs in de digitale tijd, kinderen volgen in leerlijnen, 
kinderen opleiden tot gemotiveerde lezers, onderzoekend leren, minder werken naar cijfers, 
meer naar doelen. 
 
De laatste ambitie: innovaties binnen ict en digitaal leren. Er is een investering in de 
begroting opgenomen voor ICT. Tevens zal er een goede doelen actie worden gestart om 
geld op te halen voor ict investeren.  
 
Als laatste licht Mariska de nieuwe leerlingenraad toe, kinderen denken  mee in de school. 

 
2.    Mededelingen MR 
Selina Spekschate stelt de MR voor. De MR (de medezeggenschapraad) is de spil tussen 
beleidszaken van school en ouders. 
 
Afgelopen jaar heeft de focus gelegen op het aanstellen van een nieuwe directeur. Deze 
procedure is doorlopen met Aves, 2 teamleden van de Horizon, de voorzitter van de AC en 
de voorzitter van de MR. Het resultaat is bij iedereen bekend.  
 
Afgelopen jaar en wellicht ook komend jaar hebben we te maken met staking van de leraren.  
Vanuit Aves en de directie van de Horizon zijn we goed op de hoogte gehouden omtrent  het 
standpunt van zowel Aves als van de Horizon.  
De reden van staken voor de Horizon is voornamelijk gericht op het leraren tekort. Ook 
tijdens de GMR vergadering van begin november lag hier de focus op. Aves heeft tijdens 
deze vergadering ook aangegeven dat er de komende 3 jaar 10 FTE uitstromen i.v.m. 
pensioen. Dit is niet zomaar in te vullen met ervaren krachten. Hierdoor is ook besloten om 
vanaf januari te starten met zij-instromers.  
 
De schoolbegroting voor komend jaar is volledig doorgenomen. Bij een aantal zaken hebben 
de afgevaardigden van het team en de directie toelichting gegeven aan de afgevaardigde 
van de ouders. De volledige begroting is doorgesproken en ter kennisgeving aangenomen. 
 



Ook het schoolplan voor de komende 4 jaar en het jaar plan voor dit schooljaar is 
doorgesproken. Deze kunt u vinden op de website van de Horizon. Hierin staat ook waar de 
komende jaren de focus op ligt. O.a. worden de leermethodes voor het schrijven en voor 
Engels bekeken en onderzocht. Ook de ICT heeft de nodige aandacht.  
 
Per schooljaar 2020-2021 is er een vacature secretaris MR: Mocht je ook een bijdrage willen 
leveren aan de MR / school, dan horen we dat graag. 
 
2. Activiteiten Commissie 
Diana Nieuwenhuizen stelt de activiteiten commissie voor.  
Het jaarverslag wordt doorgesproken, o.a. de klassenfoto, dag van de leerkracht, 
scholencross, sinterklaasfeest, kerstfeest, nieuwjaarsborrel, carnaval, avondvierdaagse, 
kleuterfeest, schoolreisje, slotavond en lief & leed.  
Tijdens dit schooljaar is er samen met de MR en het team van de Horizon besloten om geen 
2e algemene ouderavond meer te organiseren. Dit omdat de geringe opkomst niet opweegt 

tegen de inspanning die erin gestoken wordt door ons allen. Uit de enquête die is gehouden 

onder de ouders bleek ook dat er geen grote behoefte is aan 2 avonden. Er wordt samen 
met team en AC nog gezocht naar een andere vorm om ouders, MR, AC en team op een 
leuke en informatieve manier samen te laten komen. We blijven namelijk van mening dat 
persoonlijke contactmomenten heel belangrijk zijn en blijven voor de ouder betrokkenheid 
binnen de Horizon! 
  
Financiën AC: het financiële verslag 2018-2019 van de AC neemt Bernard Peek door.  
De kascontrole is uitgevoerd door Peter Bruijnes en Karsten van Raalte.  
Bessproken worden de baten, bestaat met name uit de vrijwillige ouderbijdrage en 
opbrengsten schoolreisje.  
De uitgaven worden benoemd. Verschil met de begroting is 509 euro. 
De vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisje staat al langer op hetzelfde bedrag.  
Reserve moet in stand worden gehouden zoals deze nu is, om tekort volgende jaren te 
dichten.  
De begroting 2019 - 2020 wordt doorgesproken.  
De aanwezigen stemmen in met het verhogen van de ouderbijdrage van 19 naar 21 euro per 
jaar en een verhoging van de kosten van het schoolreisje van 25 naar 30 euro.  
 
4. TSO (Financiën) 
De reserve is wat hoog voor wat er nodig is.  
Het doel is om de reserve te verkleinen, daarom is het budget overschreven. De 
overschrijding betrof de teruggave van voorgaande jaren aan de ouders en aanschaf 
speelgoed wat afgelopen jaren niet was aangeschaft.  
De kosten van een overblijfkeer worden verlaagd naar 1 euro per kind per overblijfbeurt, 
(was 1.15). Dit, zodat de reserve niet verder oploopt. 
Er wordt nog eenmalig vermogen uitgekeerd aan de ouders (1000 euro) welke de afgelopen 
periode hebben betaald voor het overblijven zodat het vermogen lager wordt.  
 
6. Onderwijsmarkt 
Op de markt kon onder het genot van een hapje en een drankje diverse kramen bezocht 
worden. Hier werd informatie gegeven en kon in gesprek worden gegaan. In deze vorm was 
er ruimte voor ontmoeting en dat vinden we als team belangrijk in onze school.  
 

 

 


