Status
Mening= mening vormend
Besluit=besluitvormend
Orien= oriënterend
Info=informerend
Notulen MR – woensdag 22 november 2017

Tijd:

14.00- 15.45 uur

Notulist: Milou

Onderwerp

Doel

Status

Aanpak

Agenda

Agenda vaststellen

Besluit

Notulen
Mededelingen

Goedkeuren
Informeren

Besluit
Info

GMR/MR

Informeren

Besluit

Focus houden op VierKeerWijzer en inzet Chromebooks. Muziek
zoveel mogelijk proberen te integreren, zoals bij Engels en
VierKeerWijzer. Optie: misschien weer OKK in januari in de groepen
5/6.
Notulen van de vorige keer zijn goedgekeurd.
- Lieselot neemt contact op met Susanne over MR mail.
- Irene geeft aan de middagen niet geheel fijn te vinden. De
volgende MR-bijeenkomst is op een avond; dan bespreken we wat
fijn is (middag of avond).
- Jaarverslag en jaarplan op site? Annabel controleert of deze op
site staat en communiceert dit met Lieselot.
- Data MR-vergaderingen: 17 januari is Milou niet aanwezig. De
bijeenkomst op 7 maart wordt vermoedelijk verschoven naar 14
maart. Volgende bijeenkomst knoop hierover doorhakken.
Als men 28 november 2017 heen wil, dan is dit mogelijk;
- Emmy gaat 6 februari 2018: informatie bespreken we tijdens de
daarop volgende MR-bijeenkomst.
- De rest van de GMR-data bespreken we de volgende MRbijeenkomst (inplannen).

Visie MR
Nieuw jaarplan
Arbo/ risico

Oriënteren
Informeren
Informeren

Info
Besluit
Info

Nascholing

Informeren

Info

Marloes neemt contact op met Sjaak om navraag te doen over
risico-inventarisatie/veiligheid.
Er is budget vrijgemaakt voor teamscholing. Dit betreft:
VierKeerWijzer en Kanjertraining. Er is gevraagd om transparantie
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Beheerder
Annabel

Annabel
Annabel

Annabel

Annabel
Annabel
Annabel
Annabel

Evaluatie L!nk

Mening vormend

besluit

Mening vormend

Mening
vormend

1.Communicatie

Cyclisch

info

3. Beleid VO

Cyclisch

info

Besluiten

Besluit

Informeren
Informeren
Informeren

Info
Info
Info

-----------------Visie op
samenwerken
ouders-school/
ouderprotocol

----------------Onderwerp voor
Koet krant
GMR
Ingekomen post
Rondvraag

vanuit Allure wat betreft budget (team/persoonlijke ontwikkeling).
Een kleine club, iets te lang (ervaringsdeskundige had korter
gemoeten), mooi. Astrid controleert bij Marjon of de
ervaringsdeskundige is ingepland/vastgelegd voor op school.

Marloes

Ouders/school/ouderprotocol: uitgangspunten
ouderbetrokkenheid blijven een aandachtspunt. Hier moet
duidelijker vorm aan worden gegeven. Marloes wil hier graag een
moment met iemand naar kijken om een opzet te maken.
´Ouderbetrokkenheid-blad´ aan het aanmeldformulier hangen
zodat verwachtingen team/ouders helder zijn. Marloes leest blad
´visie op ouderbetrokkenheid´ na en past aan. Tijdens volgende MRbijeenkomst lezen we hem na en nemen we een besluit.
- Na kerstvakantie bezoek van inspectie; hoe wordt er op De Koet
omgegaan met dyslexie. Zodra Marloes datum weet maakt zij dit
kenbaar binnen de MR.
- Kloppen de adviezen richting het VO? Over het algemeen: ´ja´. Er
vindt een terugkoppeling plaats vanuit het eerste leerjaar in het VO
richting leerkrachten groep 7/8 en IB.

Marloes/
Allen

- Ervaring vanuit ouders MR wat betreft L!nk;
- ‘Ouderbetrokkenheid-blad’ in Koetkrant wanneer dit rond is.
Geen.
Geen.
Astrid: hebben ouders gehoord over de VierKeerWijzer
informatiemiddag op donderdag 23 november? Annabel: de
zoemer gaat niet meer ´s morgens? Er is geen reden hiervoor.
Aanvraag automatische zoemer is te duur. Reden niet doorgaan
lichtjesavond. Interventie Nieuwsbegrip: oefenen op B en toetsen
op A; gebeurt dit nog steeds? Groepen 5/6: niveau A groepen 7/8:
niveau B. Scholen bezoek in 7/8; krijgen ouders van groep 7 hier
ook informatie over? Er liggen VO bladen bij de deur van de klas,
deze mogen gepakt worden. Stukje in de Koetkrant; ter informatie

Allen

Allen

Allen

Allen
Lieselot
Allen

voor ouders. Je mag kijken wanneer zoon/dochter in groep 7 zit.

