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1. Opening / vaststellen agenda
Selina opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen welkom.
2.

Ingekomen stukken en mededelingen
- Notulen jaarvergadering GMR d.d. 4-11-2019, besproken
- Jaarverslag activiteitencommissie 2018 – 2019, besproken
- Afscheid Leo Breukel vrijdag 17 januari 2020

3.

Vaststelling notulen
Notulen 25 september 2019 zijn akkoord bevonden.

4.

Mededelingen directeur
Afgelopen vrijdag is er bezoek geweest van de inspectie. Mariska licht het verslag toe.
De inspectie was positief, het laatste bezoek was in 2012.
Vanuit de visie van de Horizon is toegelicht waar het schooladvies (van kinderen groep
8) op wordt gebaseerd, dit is niet alleen de score van de Cito toets.
Er is een gesprek geweest over de procedure welke vanaf groep 7 wordt ingezet.
Daarna heeft de inspecteur een gesprek met 7 kinderen gehad, zij vertelden hetzelfde
als wat het team had toegelicht.
Daarna zijn de dossiers bekeken, is het terug te zien dat er naar meer dan de Cito score
wordt gekeken? De Horzion blijkt sterk in het inzetten van de omgeving van de leerling.
Aandachtspunt: analyse van kinderen die naar een kans-klas gaan (bijv havo/vwo of
mavo/havo), op welke niveau doen deze kinderen uiteindelijk examen?
Vraag is ook wat doet het VO met de aandachtspunten zoals aangegeven door het
basisonderwijs? Mariska heeft hierover inmiddels contact met het VO.
Begin december dient er een ondersteuningsprofiel ingeleverd te worden bij Aves.
Mariska heeft deze inmiddels ingevuld. Ze vraagt terugkoppeling / akkoord van MR en
het team.
Graag reactie voor 13 december.
Ziektebeleid vanuit Aves zal op korte termijn worden gecommuniceerd met de ouders.
Hierin staat bijvoorbeeld beschreven welke functies “beschermd” worden (bijv. een IB-er
mag geen inval doen bij ziekte van een groepsleerkracht).
Daarnaast zal er een gesprek met parttimers komen, wanneer mogen zij gebeld worden
om in te vallen? Het is op dit moment al bekend dat de invalpoel nagenoeg leeg is.
In het beleid van Aves is opgenomen (bij een lege invalpoel): de eerste dag moet de
school voor opvang zorgen (vanuit het team of leerlingen verdelen over andere
klassen), de tweede dag ziekte van de groepsleerkracht mogen leerlingen naar huis
gestuurd worden.

Wanneer eenzelfde leerkracht vaker / langere tijd afwezig is, dan zullen wisselende
groepen naar huis worden gestuurd.
Belangrijk is dat vanuit de Horizon duidelijk communicatie over afwezigheid bij ziekte is
naar de ouders toe.
Besproken is het landelijke lerarentekort. Daarnaast is er gesproken over de werkdruk
van leerkrachten. Wordt er kritisch gekeken naar de taken welke worden uitgevoerd? Is
het soms ook mogelijk dat iemand anders dit oppakt? Hieraan gerelateerd komt het
beleid van Aves naar voren: in het verleden hebben zij aangegeven dat er geen
ondersteunend personeel op de scholen ingezet kan worden, inmiddels zijn hier binnen
het beleid wel mogelijkheden voor wanneer er ruimte is in de begroting / formatie. Bij
een ondersteunende functie kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een administratief
medewerker of een vakleerkracht.
7. Rondvraag
Hoe lang blijft communicatie in Parro zichtbaar? Komt dit in het kind dossier? Soms is
dat wel van belang. Mariska kijkt hiernaar.
Mariska gaat in de nieuwsbrief verwijzen naar agenda en notulen mr.
8. Sluiting
Selina sluit de vergadering om 21:15 uur.
Geplande vergaderingen:
donderdag 23 januari
donderdag 19 maart
dinsdag 19 mei
donderdag 4 juni onder voorbehoud

