
Notulen MR vergadering 20-01-2015 
 
Plaats: bs De Coppele, 20.00 uur 
Aanwezig: Anton, Karin, Raffaëla, Mirjam, Gilles, Carla 
 
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 

Gilles heet iedereen welkom. Marie-Claire is afwezig ivm ziekte. 

 

2. Notulen MR vergadering  30-09-2014 

De notulen zijn goedgekeurd. Zie ook afspraken. 

 

3. Notulen teamvergaderingen 

De notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Nieuws uit de GMR 

Zie toegevoegde punten.  

 

5. Binnengekomen post 

Besproken. Nascholingsaanbod, tijdschriften, voorstelbrief nieuwe algemeen directeur. 

 

6. Veiligheid en gezondheid 

Monique, Marga, Anton en Gerard zijn de huidige BHVers. Karin heeft EHBO. Janneke en 

Janneke worden geschoold als BHVer. Op vrijdagmiddag zijn er minder BHVers dan op 

andere dagen. 

 



7. Passend onderwijs 

De werkwijze van verwijzing is anders geworden. Enkel de betrokken leerkracht en IBer 

hebben hiermee te maken. De school krijgt een ondersteuningsbudget vanuit Plein 013 

(per leerling). 

 

8. Ondersteuningsprofiel 

Dit schuiven we door naar de volgende vergadering. Graag kritisch bekijken. 

 

9. Wijzigingen MRsamenstelling 

Karin merkt op dat in de MRtraining naar voren is gekomen dat beleidsbepalers geen 

zitting mogen hebben in de MR. Door de overige MRleden wordt de bijdrage van Karin 

zeer gewaardeerd. Wij vinden het prettig wanneer zij lid blijft. 

 

10. Zichtbaarheid OR / MR / LLNR 

Er worden foto’s gemaakt , zie afspraken. 

 

11. Thema avond 

Suggesties: Kanjertraining? Karin merkt op dat de gemeente Oisterwijk ook 

themabijeenkomsten verzorgt. Misschien is er een mogelijkheid tot samenwerking? De 

oudergeleding buigt zich over de mogelijkheden 

 

12. Commissies / werkgroepen 

Informatie vanuit Karin wordt in de oudergeleding bijeenkomst besproken en daarna 

terug gekoppeld. 

 



13. Thema’s studiedagen 

Er wordt naast de gekozen onderwerpen ook werktijd gecreëerd tijdens studiedagen 

voor bijvoorbeeld Handelingsgericht werken. De oudergeleding ontvangt de verslagen 

van de studiedagen. Naar aanleiding daarvan kunnen vragen gesteld worden. 

 

14. Rondvraag en sluiting 

Korte evaluatie van de MRtraining 

De OC mist een stukje communicatie vanuit de MR. Notulen worden in het vervolg zowel 

naar Elly van de Meijdenberg als de OC gestuurd. 

 

Toegevoegd punt: Plusklas 

Er is een Juniorlab (voor groep 8) op Durendael. Een aantal kinderen gaat hier een 

dagdeel per week naartoe. Dit wordt bekostigd door het samenwerkingsverband en 

Durendael. 

Dit bleek niet voldoende voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben (en niet 

dekkend voor de jongere kinderen). Er bleek behoefte aan een Plusklasaanbod voor alle 

scholen binnen het bestuur. 

Kinderen (vanaf groep 4) die hiervoor in aanmerking komen worden door een digitaal 

protocol gescreend. 

 

Toegevoegd punt: financiering van huisvesting 

Per 1 januari 2015 zijn de gelden met betrekking tot de huisvesting overgemaakt naar 

de schoolbesturen (was voorheen gemeente). Gemeente is eigenaar gebouw, dus er 

moet overleg plaatsvinden. Er is inmiddels een stichting beheer en exploitatie. Dit is een 

bestuur wat samengesteld is uit de kernpartners. Zij hebben zich het beheer en 



exploitatie van de Brede scholen tot taak gesteld. Een aantal zaken wordt hierdoor nu 

centraal geregeld, bijvoorbeeld de schoonmaak van de gebouwen.  

 

 

Afspraken: 

• Afspraak maken met Gerard over het fotograferen van de leerlingenraad, 

oudercommissie en MR.      Rafaëla 

• Zichtbaar maken llnraad, OR en MR    Rafaëla en Carla 

• Datum bijeenkomst oudergeleding prikken   Gilles 

• Navraag doen mbt wie welke CITOtoets maakt   Karin 

• Tijdschrift “info MR” meegenomen door:    Gilles en Carla 

• Terugkoppelen minimale bezetting BHV vrijdagmiddag  Karin 

• Communiceren verdeling taken juffrouw Corry   Karin 

• Notulen en agenda MR doorsturen naar OC en Elly vd M Karin 

• Mogelijkheden themabijeenkomst onderzoeken   Oudergeleding 

• Op iedere agenda doelstelling agendapunten toevoegen, bijvoorbeeld 

instemming, advies, etc. per punt.     Carla 

• Commissies/werkgroepen bespreken (document Karin) Oudergeleding 

 

 

Meenemen naar volgende agenda: 

• Taakstelling werkgroepen 

 

Volgende vergadering: 31 maart 


