Notulen  MR – woensdag 27 september 2017            Tijd:

19:45 uur – 21:30 uur

Notulist: Astrid

Onderwerp

Doel

Status

Aanpak

Agenda

Agenda vaststellen

Besluit

Notulen

Goedkeuren

Besluit

Notulen goedgekeurd.

Annabel

Mededelingen

Informeren

Info

Annabel heet iedereen welkom.

Annabel

Annabel vraagt of Marloes de gehele vergadering blijft i.v.m.
volle agenda.

Thema
Beheerder
Annabel

Milou is vanavond nieuw. Zij schuift aan en is het nieuwe lid.
Bij het versturen van de nieuwe agenda graag de vorige notulen mee
sturen.
Alcoholbijeenkomst voor ouders/verzorgers op maandag 6
november, in de Post. Wellicht daarna een informatiebijeenkomst
voor leerlingen op De Koet? Dit wordt bekeken n.a.v. 6 november.
Marloes: Raad van Toezicht komt 11 oktober op De Koet. Annabel
geeft aan hierbij aanwezig te willen zijn als MR-voorzitter.
GMR/MR

Informeren

Besluit

Lieselot heeft Odette en Astrid (van de Vijzel) gemaild, maar ze heeft
nog geen reactie ontvangen.
Emmy vraagt Derk-Jan voor data en of wij via hem de agenda kunnen
ontvangen.

Annabel

Idee: lijntje kort houden met GMR, Derk-Jan af en toe uitnodigen bij
onze MR-vergaderingen.
Volgende vergadering volgt de planning
4x Wijzer

informeren

Besluit

Ons streven is om museumbezoeken/uitjes te koppelen aan
4xWijzer. Dit om deze activiteiten betekenisvol te laten zijn.

Marloes

Topografie

Informeren

Info

Volgend schooljaar wordt er gekeken hoe Aardrijkskunde en
topografie binnen 4x Wijzer kerndoeldekkend kan worden
aangeboden. Tot die tijd bieden we Aardrijkskunde aan via de
bestaande methode. Extra aandacht voor duidelijke kopieen.

Annabel

Visie MR

Oriënteren

Info

Komt volgende vergadering terug.
Ouderprotocol wordt verstuurd door Marloes zodat we dit weer
scherp op ons netvlies hebben. Volgende vergadering bespreken we
dit en vormen we onze mening.

Annabel

Speerpunten van
de Koet

Informeren

Info

Marloes

EHBO/verkeer

Informeren

besluit

Muziek

Informeren

Info

- Kwaliteit/opbrengsten borgen
- Kanjertraining borgen; Kanvas leerlingvolgsysteem
- 4x Wijzer; invoeren geschiedenis en natuur. Focus op geschiedenis.
Ouderbijeenkomst in november.
- Eigenaarschap; ouder-kindgesprek, doel voor ogen/methode
middel, kennis delen
- ICT; chromebooks, IPads, mogelijkheden onderzoeken.
- Professionele cultuur; eigen focus scherp
- Schoolplein
Op voeten en fietsen: bewustwording voor ouders een leerlingen is
het doel. Er is links en rechts wat ruis ontstaan.
Tips: onderscheid maken tussen onderbouw en bovenbouw,
klassikale prestatie, kaartjes niet persoonlijk zichtbaar.
EHBO komt terug op een andere vergadering.
Marloes zoekt uit wat de kerndoelen zijn en stuurt deze rond onder
de MR-leden.

Marloes

Annabel

Muziek komt deels terug in Groove Me.
Dit punt komt terug op de volgende vergadering.
Cultuur

Informeren

Info

Theatervoorstelling Kei-hart (huiselijk geweld) voor leerlingen met
bijhorend lesmateriaal.
De oudergeleding van de MR vinden het een belangrijk onderwerp
en goed initiatief om terug te laten komen op school.
Leerkrachten bespreken onderling wanneer dit terug komt in een
schooljaar zodat het genoeg aandacht krijgt.

Marloes

Besluiten

Besluit

1. woensdagavond 27 september
2. woensdagmiddag 15 november
3. woensdagavond 17 januari
4. woensdagmiddag 7 maart
5. woensdagavond 25 april
6. woensdagmiddag 13 juni

Allen

-----------------Voorstel MR
vergaderingen

Middagvergaderingen starten om 14.00 uur.
Avondvergaderingen starten om 19.30 uur
Plusklas

Informeren

Info

De plusklas blijft een onderwerp van discussie en ligt onder de
aandacht. Er wordt binnen De Koet gekeken hoe het dit schooljaar
ondervangen/aangeboden wordt.

1.Communicatie

Cyclisch

info

Niet besproken

Allen

2. Leermethodes

Cyclisch

info

Besproken

Allen

3. Beleid VO

Cyclisch

info

Doorgeschoven naar volgende vergadering

Allen

4. Tevredenheid
enquête
-----------------

Cyclisch

Jaarverslag MR

informeren

Jaarplan MR

Informeren

Info

Onderwerp voor
Koet krant
GMR

Besluiten

Besluit

Informeren

Info

Ingekomen post
Rondvraag

Informeren
Informeren

Info
Info

Foto MR leden

Besluit

Besluit

Notulist volgorde 2017-2018:
Astrid
Emmy
Irene
Milou

Info

Komt terug wanneer van toepassing.

Allen

Emmy heeft deze rondgestuurd. Ze past hem nog op de laatste
punten aan.
Goedgekeurd en mag op de site geplaatst worden.
Jaarplan de Koet 2017-2018
Annabel past onderwerpen nog aan n.a.v. nieuwe vergaderdata.
Verder goedgekeurd.
Annabel stuurt aangepaste versie rond en ronden we via de mail af.
Daarna wordt deze geplaatst op de site.

Emmy

Voorstellen MR-leden
Missie/visie MR
Geen nieuws.
We blijven het signaal afgeven dat communicatie stroef loopt.
Positieve insteek, maar wel blijven benoemen. Annabel mailt
voorzitter en Emmy zoekt uit naar wel e-mailadres.
Eigen plekje in de klassen (Emmy) --> is besproken.
MR op de website aanpassen (Emmy) --> wordt gedaan.
Annabel: hoe was de ervaring van Open Huis? Zeer positief!
-

Allen

Annabel

Allen

Lieselot
Allen

Annabel

GMR-vergaderdata 2017-2018. Wie gaat er heen?
De vraag staat uit bij de Vijzel
Emmy
Annabel
Irene

Astrid
Lieselot
Milou?

