MR vergadering
Woensdag 22 mei 2019
Onderwerp
Agenda/notulen

Goedgekeurd

Mededelingen

In de MR mail zat alleen reclame.

MR

-

GMR Nieuws

De jaarlijkse GMR-bijeenkomst is niet
bezocht door de MR van De Koet. Goed om
dit volgend schooljaar te bezoeken. Datum
komt in de agenda van MR volgend
schooljaar.

Muziek

Er zijn verschillende ideeën onderzocht:
- ‘Muziekjuffrouw’
- Pabo studenten met minor muziek.
- OKK
- Boomwhackers cursus leerkrachten
→ zelf lessen geven.
Idee is om tussen 2 vakanties (bijvoorbeeld
zomervakantie-herfstvakantie) een van de
ideeën in te zetten.

Uit het jaarplan
Evaluatie Jaarplan MR 2018-2019

Komt de eerste vergadering van het nieuwe
schooljaar (2019-2020) terug. Voorzitter
maakt nieuw plan: dit is automatisch een
evaluatie kijkend wat er anders kan. Dit
bespreken we daarna met elkaar.

Schoolgids

Feedback vanuit de MR wordt
meegenomen.

Schoolplan 2019-2023

Directeur neemt met MR het plan door.
Opgemerkt wordt: komen ouders in dit plan
voor? De gedeelde verantwoordelijkheid is
wellicht goed te benoemen.
Verdere punten over de inhoud neemt de
directeur mee.

Formatie komend schooljaar

Staat vast.
Geen reacties vanuit ouders.

Vakantierooster

MR stemt in met het rooster.

Route 8

De uitslagen van de eindtoets gaan

komende week met de ouders mee.
Gelukkig hebben wij als school geen last
gehad van de aangepaste adviezen door
de fout vanuit het ministerie.
Opvolging MR

Nieuwe voorzitter is bekend.
Stukje voor in de Koetkrant over wisseling
voorzitterschap. Nieuwe voorzitter stuurt dit
naar directeur.

MR Jaarverslag

Jaarplan 2019-2020: nieuwe voorzitter
maakt dit.
Jaarverslag MR 2018-2019: MR-lid E.
maakt dit.

Typen

Nog niet concreet. Komende studiedag
wordt dit besproken met leerkrachten.

Rondvraag

Tip: ‘Bag to school’ inleveren door het jaar
heen om de opbrengst te vergroten.
Opslaan op school? Of wellicht op een
boerderij in de buurt?
Snappet wachtwoorden: alert op zijn dat
kinderen niet inloggen op iemand anders
zijn account.

