Notulen MR – Dinsdag 13 maart 2018
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16.00 – 17.30 uur

Notulist: Milou

Aanpak

Odette schuift een ander moment aan, wanneer we compleet
zijn als MR.
Marloes past enkele punten aan op taalgebied. Daarnaast
Besluit
past Marloes het stukje aan over de werkdruk/leraren te kort.
Na de aanpassing wordt de notulen door Marloes verstuurt
naar Suzanne. Zij plaatst hem op de schoolsite.
Lieselot: binnengekomen e-mail over passend onderwijs
Info
(sociaal domein). Hoe bereik je ouders om ook te reageren
op het aanbod passend onderwijs op school? Marloes vraagt
na bij Wendy Slotemaker of dit geplaatst kan worden in de
Koetkrant zodat ouders op manier kunnen reageren, via het
e-mailadres van het sociaal domein.
Informeren Irene gaat aftreden binnen de MR. Wanneer er een
gegadigde is, kan deze persoon direct de plaats van Irene
overnemen. In principe maakt Irene het jaar af. Wanneer
Irene eerder kan stoppen, doet zij dit. Annabel is nog één jaar
voorzitter. Marloes heeft de vraag uitgezet in de onderbouw
om na te denken over de invulling qua oudergeleding voor de
MR. Annabel bekijkt wie de rol van voorzitter kan bekleden:
ouder of leerkracht? Leerkrachten gaan actief op zoek naar
ouders voor de MR. Annabel schrijft een stukje voor in de
Koetkrant, om ouders te werven.
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Marloes heeft een gesprek gehad hierover. We hebben als
school recht op 10,42 FTE. De wens vanuit school komt neer
op 12,0419 FTE. Marloes hoort binnen twee weken of de
wens van school doorgaat. Er wordt momenteel een
inventarisatie gemaakt wat betreft knelpunten op scholen ten
aanzien van de formatie.
informeren Marloes heeft hier een overzicht van.
Informeren Twee dagen een klas opvangen bij ziekte is niet wenselijk.
Marloes koppelt dit terug naar Allure. De verdeling zorgt voor
een extra belasting en een niet bevredigend gevoel. Voor de
zieke collega in kwestie is het ook belastend, want hij/zij
creëert een extra werkbelasting voor collega´s die de
leerlingen opvangen.
Informeren Marloes stuurt de ouders van de MR de link door van
Snappet zodat zij aan de hand hiervan een beeld hebben van
Snappet en zo kunnen zien waar school over nadenkt. De
typvaardigheid van leerlingen in samenhang met werken met
Snappet wordt de volgende MR-bijeenkomst besproken.
Combineren met VierKeerWijzer (natuur).
In maart een voorlichting voor de groepen 7-8. Martine
Besluit
Raams wordt gemaild door Annabel.
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Er is nog geen datum bekend.
Het volgende is zichtbaar voor ouders: adresgegevens, Cito
resultaten en het rapport.
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Werving MR-leden
Subsidie voor het schoolzwemmen is gestopt. Marloes
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Notulist volgorde 2017-2018:
Astrid (27 september)
Milou (22 november)
Irene (17 januari)
Emmy (7 maart)
Astrid (25 april)
Emmy (13 juni)
Irene ( de vraag is of er een 7e vergadering komt)

heeft gezorgd voor een mooie en creatieve oplossing
waardoor het schoolzwemmen toch door kan gaan dit
schooljaar. Fijn!
17 april is de gezamenlijke GMR-avond.
- E-mail over het passend onderwijs (sociaal domein)
- 14 maart een bijeenkomst/cursus in Nijmegen over
het verlagen van de werkdruk
- Marloes: er wordt geen subsidie meer vrijgegeven
voor het schooolzwemmen.
- Annabel: wat is de communicatie naar ouders over
incidenten die onderling tussen leerlingen plaats
hebben gevonden?

Allen
Lieselot

Allen

GMR-vergaderdata 2017-2018. Wie gaat er heen?
Emmy
Annabel
Irene
Astrid
Lieselot
Milou
28 november 207
- jaarlijks gesprek met delegatie van de Raad van Toezicht
- uitgangspunten begroting 2018 (voorgenomen wijzigingen keuzepunten) (actie
bestuurder)
- databeheer & privacy: na gesprek met bovenschool ICT-er
6 februari 2018
- advies op definitieve begroting 2018
- vaststelling tekstonderdeel GMR voor jaarverslag Allure 2017 (actie GMR)

10 april 2018
- uitgangspunten bestuur formatieplan 2018/2019 (actie bestuurder)
(voorgenomen wijzigingen/bespreekpunten ten opzichte van het meerjarig bestuur
formatieplan 2014/2019)
17 april 2018
Gezamenlijke avond GMR met alle MR-en.
19 juni 2018
- advies op definitief bestuur formatieplan 2018/2019
- herbenoeming/verkiezing aftredende GMR leden volgens schema

ICT is niet meer weg te denken uit het onderwijs. Ook op De Koet zijn wij hier vol op mee bezig. Op dit moment hebben we verschillende
proeflicenties, waardoor leerlingen digitaal kunnen oefenen voor bijvoorbeeld spelling. Het voordeel is, dat de leerlingen direct feedback
ontvangen, veel nakijk-tijd bespaard blijft.
Tijdens de studiedag op 21 februari staat er een presentatie gepland van Snappet.

