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Notulen

Agenda/notulen

Geen opmerkingen

Mededeling

Welkom Odette Meskers (bestuurder stichting Allure)

MR

-

GMR nieuws

-

Strategisch beleidsplan

Waarin verschilt Stichting Allure specifiek van andere
stichtingen? Dat kan nog meer/beter beschreven worden.
Omschrijvingen in het beleidsplan zijn mooi geformuleerd. Wat
het precies concreet inhoudt zou in ‘Jip en Janneke’-taal voor
een mooie toevoeging kunnen zorgen.

Schoolplein

Aanvraag gedaan vanuit gemeente voor ‘kleuterpleintjes’. Er is
een gebruikersovereenkomst opgesteld en het gras om het hek
mag gebruikt worden door De Koet. Afspraak gehad met Hoek
Hoveniers. Wordt gefinancierd vanuit opbrengst dorpsveiling..

Kanjertraining

Gedragsprotocol:
Hoe gaan wij als school om met storend en ongewenst
gedrag? Behoefte aan dezelfde taal binnen school vanuit de
Kanjertraining.
Er is een concept-protocol gemaakt met duidelijke heldere
afspraken.

Begroting 2019

Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.

Muziek en topo

Vanuit gemeente ‘Cultuurnota’ voor muziek. Er wordt nog
besproken hoe wij dit vorm gaan geven op De Koet. MR wordt
gevraagd hierover mee te denken.
- muziekproject?
- koppelen aan muziekvereniging in dorp?
- Klankkaravaan
Komt volgende vergadering terug. Samenwerking met derden
(vereniging, school, o.i.d.) is noodzakelijk.

Opvolging MR

Nieuwe voorzitter: er wordt over nagedacht.
Er wordt over de beslissing gemaild.

Muziek

-

Typecursus

Willen we dit als school en is er budget voor? Is het aanbod
voor de hele school noodzakelijk?
Uitgezet bij ICT-er. Zij zoekt uit wat het aanbod is en wat de
kosten zijn. Directie stuurt terugkoppeling van ICT-er door naar
MR.

Komt volgende vergadering terug.

Snappet

Kunnen ouders hun kinderen volgen (zelfde idee als
ouderportaal in Parnassys)? Dit kan alleen wanneer leerlingen
thuis inloggen op hun account. Thuis werken op Snappet is
wellicht niet wenselijk, dit kan een incorrect resultaat geven. De
vraag is neergelegd bij Snappet, die gaan erover nadenken.

Rondvraag

Wat doet Allure aan het landelijke lerarentekort?
In principe heeft Allure niet te maken met een lerarentekort,
maar met een ‘vervangingstekort’.
Samenwerking met andere stichtingen: gezamenlijke
vervangingspool.
Investeren/faciliteren huidige werknemers (waardering,
saldering, professionaliseringsaanbod/budget).

