
Agenda MR vergadering 31-03-2015 
Plaats: bs De Coppele, 20.00 uur 
Aanwezig: Marielle Somers (OR), Karin, Rafaela, Anton, Gilles, Carla 
 
 
 

1. (Toegevoegd agendapunt) Vrijwillige ouderbijdrage 

 Voorstel is om de ouderbijdrage te veranderen naar €20,00 per kind.  

 

2. Opening en vaststellen agenda 

 

3. Notulen MR vergadering  20-01-2015 

 BHV: Anton is tegenwoordig op vrijdag wel vaak aanwezig, waardoor dit geen 

 problemen meer oplevert 

 

4. Notulen teamvergaderingen 

 Karin geeft uitleg over het werken met portfolio (klas van Monique) 

 

5. Nieuws uit de GMR 

 Geen nieuws 

 

6. Binnengekomen post 

 Geen post 

 

7. Schoolgids:  

 Voor de meivakantie graag terugkoppeling via mail naar Karin: 

 opmerkingen tbv de nieuwe schoolgids  

  

• Taakstelling werkgroepen         

 Karin en Marie-Claire maken een afspraak 



 

• Visie (I)  

 Gebeuren de dingen die gebeuren in het belang van het kind? Zijn we het 

 onderwijs aan het geven wat we willen geven? Wordt vervolgd. 

 

• Veiligheid en gezondheid (I) 

 Klimaat wordt besproken, dit is nog steeds niet zoals het hoort te zijn. 

 Ongevallenregistratie, wat zijn de afspraken hierover? 

 

• Passend onderwijs 

 Het consulentschap is onlangs in het MT geëvalueerd. Het is de bedoeling dat 

 Yvonne Hoozemans de leerkrachten steeds meer ondersteunt en haar kennis 

 overdraagt aan de leerkrachten.  Karin licht dit toe. 

 

• Ondersteuningsprofiel (A) 

 Wat voor school wil de Coppele zijn? (nu heeft de Coppele kenmerken van zowel 

 een netwerkschool als een smalle ondersteuningsschool) Deze vraag wordt naar 

 Anton  teruggekoppeld. 

• Wijzigingen MRsamenstelling 

 Geen wijzigingen  

• Zichtbaarheid OR / MR / LLNR 

 Is in ontwikkeling 

 We gaan geen whiteboard oid gebruiken. Wel is het de bedoeling dat de MR een 

 brief richting ouders stuurt en een aantal zaken daarin toelicht 

 

• Rondvraag en sluiting 



 

Afspraken: 

• Mogelijkheden themabijeenkomst onderzoeken   Oudergeleding 

• Werkgroepen bespreken      Marie-Claire, Karin 

• Voor de meivakantie terugkoppeling via mail naar Karin: 

 opmerkingen tbv de nieuwe schoolgids    Iedereen 

• Brief richting ouders maken, voorstellen MR   Karin, Carla 

 

Vragen aan Anton: 

• Klimaat en temperatuur: wie neemt hierin de verantwoordelijkheid en wat is het 

plan van aanpak? 

• Wanneer wordt de bestaande visie getoetst? Hoe gebeurt dit? 

• Beleid veiligheid en gezondheid: hoe zit het met de ongevallenregistratie? Wat 

zijn de afspraken hierover? 

• De Coppele heeft volgens het ondersteuningsprofiel kenmerken van zowel een 

netwerkschool als een smalle ondersteuningsschool. Is dit ook wat De Coppele 

zelf wil?  

• Is het mogelijk dat de MR een eigen emailadres krijgt?  

 

 

Volgende vergadering (23-6) op de agenda:  

• Stand van zaken schoolgids 


