Jaarverslag Medezeggenschapsraad OBS "De Koet" 2017/2018
Samenstelling van de medezeggenschapsraad van OBS "De Koet" schooljaar 2017/2018:
Oudergeleding:

Functie
Voorzitter
Lid
Lid

Commissie

Annabel Grooteman
Irene Pankras
Emmy de Vries

Lieselot Schaper
Astrid de Vries
Milou Grootes

Secretaris
Lid
Lid

Communicatie

Personeelsgeleding:

Notuleren roulerend
De verhoudingen binnen de geledingen zijn, zoals u uit bovenstaand overzicht blijkt wel gelijk.

Vergaderingen
De M.R. heeft in het schooljaar 2017/2018, 6 openbare vergaderingen gehouden.
De vergaderonderwerpen bestonden uit formele onderwerpen en een aantal inhoudelijke onderwerpen.
Bij de vergaderingen zijn de ouder- en personeelsgeleding actief betrokken geweest bij de hieronder
genoemde onderwerpen: Alle vergaderingen zijn per toerbeurt genotuleerd en deze notulen kunt u
teruglezen op de website van OBS De Koet.
Vaste onderwerpen:
Realisatie/evaluatie jaarplan 2017/2018, Heterogeen werken, Communicatie, Begroting, Vakantieregeling,
Groepsindeling en de inhoud van de schoolgids.

Inhoudelijke en actuele onderwerpen:
Waar staat De Koet
Verwondering, Betrokkenheid, Eigenaarschap, Vertrouwen dat is de missie van De Koet.

Er is ingezet op ouder-kind gesprekken, kinderen meer eigenaar maken van hun doel, door middel van
kennis delen, de methodes zijn daar een middel van.
De resultaten van de Koet zijn voor begrijpend lezen en rekenen allemaal omhoog gehaald.
Voor volgend jaar staat spelling op de agenda.

Samenwerking ouder-school
Uitgangspunten ouderbetrokkenheid blijven een aandachtspunt. Hier is een duidelijkere vorm aangegeven
door de directie en de MR. In de vorm van het Ouderprotocol. ´Visie op ouderbetrokkenheid ´ wordt bij
het aanmeldformulier gevoegd, zodat verwachtingen team/ouders helder zijn.

Evaluatie 4 x wijzer (nieuwe lesmethode) en Kanjertraining
4 x wijzer is 4 x leuker….. Dit jaar ligt de focus op geschiedenis. Er is een informatiemiddag georganiseerd
voor ouders. Om zo voor de ouders zichtbaar te maken wat 4x wijzer inhoud.
Geslaagde middag met een kleine groep was het gevolg. Voor volgend jaar wordt er gekeken om
Aardrijkskunde en Biologie ook aan te bieden in 4x wijzer.
Er is gebleken dat vooral de leerlingen erg enthousiast zijn en ieder op zijn eigen manier veel leert.

GMR
De GMR heeft dit jaar een informatieavond georganiseerd voor alle Allure scholen. Deze informatie avond
is georganiseerd om aan te geven wat er binnen de GMR besproken en besloten wordt, maar om ook
informatie op te halen van hun achterban de MR. De GMR wil bijv. graag de mening weten over het privacy
beleid. Wat vinden de verschillende MR-en hiervan?
Deze avond is Odette Meskers (College van Bestuur) aanwezig en geeft informatie over onder andere de
doelen van Stichting Allure.
ICT
Chromebooks, Ipads zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Dit jaar is De Koet gestart met een
pilot van Snappet. De MR volgt de ontwikkelingen hiervan en houd de resultaten hiervan in de gaten.
Namens de MR

Midwoud / Oostwoud
Augustus 2017

