Notulen MR vergadering De Koet
11 mei 2022
Aanwezig: CJR, IvD, MS, MG, EB, GV, DH
Geen afwezigen
Agenda
- Extra toevoegingen; IB-situatie, Water Medemblik
Notulen vorige keer zijn goedgekeurd
Besproken onderwerpen
IB-situatie:
Tot de vakantie nu IB-ondersteuning. Verwachting is dat MvG volgend jaar weer zal terugkeren.
Water Medemblik
JOG regisseur gemeente Medemblik. Zij letten ook op voeding. Zij plaatsen ook watertappunten. Met
de huidige vernieuwingen is misschien zonde? Alle kinderen een bidon, alleen nog maar water
drinken dan. Dit geldt voor de hele school. Team staat hierachter. Oudergeleding MR sluit zich hierbij
aan. Komende teamvergadering komt iemand hier meer informatie over geven vanuit de gemeente.
Spellingonderwijs
In de klas komen nieuwe, juiste posters en er zijn nieuwe boeken aangeschaft. Die komen spoedig.
GMR-vergadering is niet doorgegaan vanwege te weinig animo.
Vakantieregelingen – lesvrije dagen
Hetzelfde aangehouden als vorig jaar. Voor de kerstvakantie en zomervakantie 12 uur uit?
Zomervakantie wel, kerstvakantie niet. Dus zomervakantie 12 uur uit, kerstvakantie gewoon 14 uur.
Formatieplan
Nieuw is de nieuwkomersgroep. Lianne en Patrick lopen nu stage en zijn volgend jaar klaar. Beide
willen erg graag bij De Koet blijven. En gaan volgend jaar zullen zij voor een groep gaan staan. Er is
ruimte op school en twee leerkrachten zullen de nieuwkomersgroep gaan.
Uitgangspunt is homogene groepen. Vanaf volgend jaar drie kleutergroepen. In de formatie is er veel
verschoven waardoor de taakverdeling nog niet af is. Hier wordt nog goed naar gekeken. Wat betreft
de nieuwkomersgroep is er nog niet veel bekend. Er gaat nog onderzocht worden wat nu op papier
de beste oplossing is voor groep 1-2. Heterogeen of homogeen. Uiteraard kunnen de groepsgroottes
en/of samenstelling altijd een andere oplossing voorschrijven maar dat wel vanuit de literatuur
duidelijk is welke gefundeerde voor en nadelen er kleven aan de verschillende oplossingen.
Opvolging MR leden
EB zit in zijn derde jaar en is de aankomende 3 jaar nog beschikbaar.
NPO-begroting
9e groep
Muziek juf
Geen vakleerkracht beweging. Wordt wel naar gezocht maar nog niet gevonden.
Taakverdeling/taakbelasting.
Is nog niet rond. Dit punt komt terug op de volgende vergadering.

Koetkrant
Lesvrije dagen en vakantierooster
Vacature voor de oudergeleding
Formatieplannen
Bibliotheek wordt ververst! Allemaal nieuwe boeken zijn besteld.
Volgende vergadering 29 juni is weer fysiek
Rondvraag
Klassenouders weer opstarten?
Kleuterkant ordenen, kritisch bekijken
Klus dag, opknappen school met hulp van ouders. Opruimen, schoonmaken, wandjes verven.
De MR is geschrokken van het percentage ouderbijdragen welke nog open staat.
Afsluiting vergadering

