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Terugblikken en vooruitkijken
Woensdag 23 januari jl. zijn wij weer bij elkaar gekomen.

We hebben onze goedkeuring gegeven aan het zorgplan.
We kijken terug op een geslaagde en gezellige kerstviering. We waren blij met de
grote hoeveelheid ouders die zijn gebleven om een beker warme chocomel te
drinken.

Activiteiten
Raymond heeft ons een demonstratie
gegeven van het instrument WMK
(werken met kwaliteit).
Evaluatie oudergesprekken: Uit de
binnengekomen reacties blijkt dat het
overgrote deel van de ouders positief

Mededelingen vanuit de directie:

is over de tijden en de manier van

Het leerling panel wat gepland stond voor 23 januari is helaas

oudergeleding van de MR stemt in met

door ziekte van een aantal kinderen niet doorgegaan. Raymond

het doorzetten van de

kijkt naar een nieuwe datum.

plannen van oudergesprekken. De

rapportgesprekken zoals ze nu zijn
ingericht. Uit de teamevaluatie kwam

Woensdag 30 januari is de open dag en de aanmelddagen zijn 4

het voorstel naar voren om van 4 naar

en 5 februari a.s.

5 gespreksdagen te gaan. Dit voorstel
is aangenomen.

Raymond heeft gesprek gehad met KDV ’t Snuitje. Er komen

Komend jaar treden er MR-leden af. In

steeds meer kinderen die op ’t Snuitje zitten en hier aangemeld

maart ontvangt u via de Parro-app of

zijn. Binnenkort vindt een gesprek plaats tussen ouders,

via de mail een brief omtrent de

medewerkers van ’t Snuitje en Raymond.

kandidaatstelling MR. Tevens komt op
de MR site een ouderbrochure waarin

In groep 8 wordt komend jaar de AMN toets afgenomen in plaats

uitgelegd wordt wat kandidaat stellen

van de CITO eindtoets.

voor MR inhoudt.

De MR vergadert weer op woensdag 13 maart 2019, tijdstip 20:00u in
het directiekantoor.
Contact: mr@bernadette.skipov.nl
De notulen en de MR nieuwsbrief zijn ook te bekijken via onderstaande
link.
https://bsbernadette.skipov.nl/ouders/mr/mr-documenten.html

