Notulen MR – woensdag 18 april

Onderwerp

Doel

Tijd: 16.00 – 17.30 uur

Status

Notulist: Emmy de Vries

Aanpak

Thema
Beheerder

Agenda

Agenda vaststellen

Besluit

Iedereen welkom, Irene is afwezig met afbericht.

Annabel

Notulen

Goedkeuren

Mededelingen

Informatie

Info

Is er op school behoefte aan typevaardigheid training voor de
leerlingen? Er wordt in het netwerk uitgezocht hoe andere scholen
hiermee omgaan. Om typvaardigheid even tussendoor te geven is niet
gewenst.

Annabel

MR

Informeren

Info

Milou heeft meerdere ouders benaderd. Lisette Ploeg heeft
aangegeven zich bij de MR aan te willen sluiten. Lisette wordt
uitgenodigd om de volgende MR vergadering bij te wonen.

Annabel

GMR/Formatie

Informeren

Info

Annabel en Emmy zijn bij de GMR informatie avond geweest.

Notulen wordt goedgekeurd.

Op deze avond heeft Odette het een en ander verteld over St. Allure.
Het was een goede informatie avond, waarbij meerdere
onderwerpen aan bod kwamen. Waaronder het privacy beleid en
de formatie besprekingen.

Notulen MR – woensdag 18 april

Tijd: 16.00 – 17.30 uur

Notulist: Emmy de Vries

Hieruit is gebleken dat zij bijv. bij de formatie hebben gekeken naar de
wensen van de diverse scholen. Met goede onderbouwing en
motivatie is er veelal tegemoet gekomen aan de formaties. Dit is ook
mede mogelijk gemaakt door het extra geld dat vanuit de overheid
wordt geschonken. (werkdrukverlaging)
De formatie zoals ingediend door de Koet is akkoord bevonden.
Alle stamgroepen blijven intact en het worden 9 kleine groepen met
behoud van onderwijs assistent (Amber).
Link!

informeren

Info

Wordt afgeblazen. Wij krijgen geen contact met ze.

Annabel

Inspectie

Informeren

Info

Inspectie komt 7 juni langs om te kijken in de groep 3 tot 6.

Astrid

Hierbij worden in iedere groep bepaalde lessen bezocht, waaronder
spelling / technisch lezen.
Cito

Informeren

Info

Volgend jaar wordt er ingezet op spelling.
Dit jaar is begrijpend lezen over alle groepen van De Koet beter
gescoord.

4x wijzer

Informeren

Info

4x wijzer wordt goed ontvangen door iedereen.
Voor volgend jaar wordt er gekeken of het verkeer als onderwerp
ingepland kan worden

Snappet

Informeren

Er is begonnen met een pilot in 4 groepen op de koet (groep 3/4, 2x
groep 5/6 en een groep 7/8 met Snappet.
Verder informatie is te vinden in de Koetkrant 15

Milou

Notulen MR – woensdag 18 april
Rondvraag

Informeren

Tijd: 16.00 – 17.30 uur
Info

Notulist: Emmy de Vries

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

Notulen MR – woensdag 18 april

Tijd: 16.00 – 17.30 uur

Notulist: Emmy de Vries

Notulen MR – woensdag 18 april

Tijd: 16.00 – 17.30 uur

Notulist volgorde 2017-2018:

Notulist: Emmy de Vries
GMR-vergaderdata 2017-2018. Wie gaat er heen?

Astrid (27 september)
Milou (22 november)

Emmy

Irene (17 januari)

Annabel

Emmy (7 maart)

Irene

Astrid (25 april)

Astrid

Emmy (13 juni)

Lieselot
e

Irene ( de vraag is of er een 7 vergadering komt)

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)

Notulen MR – woensdag 18 april

Tijd: 16.00 – 17.30 uur

Notulist: Emmy de Vries
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.

