
Notulen Agenda MR vergadering 05-04-2016 
Plaats: bs De Coppele, 20.00 uur 
Aanwezig: Karin, Mirjam, Janneke, Anton (een gedeelte van de vergadering), Gilles, Carla 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Mirjam heet iedereen welkom en stelt de agenda vast. 
 

2. Notulen MR vergadering  05-01-2016 
Gilles heeft een aantal vragen gesteld in de GMR m.b.t. de ontwikkelingen van een 
Regionaal Transfer Centrum, één en ander is nog in ontwikkeling, wordt vervolgd. 
Belangrijk: de personeelsgeleding kan (volgende week) instemming geven op het 
bestuursformatieplan 2016-2017. Karin stuurt het document naar het personeel zodat 
vragen en opmerkingen meegenomen kunnen worden naar de GMR vergadering door 
Karin, 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Notulen teamvergaderingen 
Karin stuurt de notulen via de mail. Vragen en opmerkingen graag naar Karin sturen 
 

4. Nieuws uit de GMR 
Vanuit de GMR wordt een opmerking gemaakt over (het risico van) de toestroom van 
kinderen van buitenlandse seizoensarbeiders en vluchtelingen. Dit speelt met name op 
de Tovervogel. De Tovervogel beschikt wel over een schakelklas net zoals de Coppele, 
maar heeft een grotere toestroom vanwege de locatie dicht bij het AZC. De schakelklas 
op de Tovervogel biedt te weinig mogelijkheden voor zo’n grote groep. 
Vakantieplanning: het landelijk advies wordt gevolgd. Karin en Anton plannen 6 
studiedagen. 
Anton licht de RTC ontwikkelingen toe. 
Het samenvoegen de reserves wordt de komende GMRvergdering weer besproken.  
Verschillende leden van de DAR zijn niet enthousiast over het plan. Wordt vervolgd. 
 
       5. Binnengekomen post 
Janneke neemt de post mee en koppelt terug indien nodig 
 

6 Ouderbetrokkenheid (informatie vanuit de werkgroep) 
Zie notulen van de bijeenkomst. Deze notulen zijn besproken. Mirjam en Carla buigen 
zich over de enquete. Joanieke wordt ook gevraagd mee te denken. Binnen het team 
worden afspraken gemaakt over de manier van communiceren over de onderwerpen die 
in de groepen aan bod komen en wat ouders thuis eventueel kunnen doen om hun kind 
te ondersteunen. Een stukje beleid voor de gehele school is hier wenselijk.  
 
 
 



7 Missie/Visie (I) 
Hier zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen in. Karin stelt voor dit onderwerp mee te 
nemen richting team. 
 

8 Veiligheid en gezondheid (I) 
Geen opmerkingen. 
 
 

9 Passend onderwijs 
Karin geeft aan dat de school dagelijks te maken heeft met dit thema. Verwijzingen (via 
schakelfunctionarissen) duren vaak erg lang. De school klopt nu aan bij de huisarts om 
een snellere verwijzing te krijgen. De gemeente wil nu de schoolartsen de verwijzingen 
laten doen. Hier wordt nog beleid op gemaakt. 
Karin geeft aan dat er voldoende positieve ontwikkelingen zijn binnen de school, onder 
andere dankzij het ondersteuningsbudget. 
De middelen zijn (in verhouding, gelet op instroom) niet altijd even evenredig verdeeld 
over de scholen binnen het bestuur.   
 

10 Wijzigingen MR samenstelling 
Er is een vacature met ingang van volgend schooljaar. Mirjam vraagt bij Marielle Somers 
na of er mensen interesse hebben. 
 

11 Rondvraag en sluiting 
Karin licht het onderwerp regeldruk toe. Leerkrachten worden uitgenodigd een digitale 
enquete in te vullen.  
 
 
 
Afspraken: 
Bekijken doelstellingen jaarplan / werkgroepen   Marie-Claire/Karin 
Bekijken notulen teamvergadering    Allen 
Doorsturen notulen teamvergadering    Karin 
Opstellen ouderbrief en enquete     Mirjam, Joanieke?,  
         Carla 
Herijken missie/visie meenemen richting team   personeelsgeleding MR  
Navragen bij Marielle Somers of er interesse is 
bij ouders in de vacature oudergeleding MR   Mirjam 
  
 
 
 
 
 


