
Notulen	  MR	  vergadering	  20-‐10-‐2015	  
Plaats:	  bs	  De	  Coppele,	  20.00	  uur	  
Aanwezig:	  Marie-‐Claire,	  Gilles,	  Anton,	  Rafaela,	  Karin,	  Mirjam,	  Carla	  
	  
	  
	  

1. Opening	  en	  vaststellen	  agenda	  

Marie-‐Claire	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  

	  

2. Notulen	  MR	  vergadering	  	  23-‐06-‐2015	  

-‐Er	  is	  een	  mailaccount	  aangemaakt.	  

-‐Gisteren	  is	  er	  een	  ontruimingsoefening	  geweest,	  dit	  is	  goed	  verlopen.	  	  

-‐Het	  is	  de	  bedoeling	  een	  thema	  avond	  te	  organiseren	  rondom	  ouderbetrokkenheid	  /	  

educatief	  partnerschap.	  Het	  is	  wenselijk	  wanneer	  de	  MR	  en	  OR	  meedenken	  over	  de	  

invulling	  hiervan.	  Er	  wordt	  een	  werkgroep	  geformeerd.	  Meenemen:	  de	  mening	  van	  

ouders,	  wat	  vinden	  zij	  belangrijk.	  Wat	  vindt	  de	  school	  belangrijk	  en	  hoe	  kunnen	  ouders	  

helpen	  binnen	  de	  school.	  	  

	  

3. Notulen	  teamvergaderingen	  

De	  notulen	  zijn	  goedgekeurd	  

	  

4. Nieuws	  uit	  de	  GMR	  

Nog	  geen	  nieuws,	  indien	  er	  nieuws	  volgt,	  mailt	  Gilles	  ons.	  

	  

5. Binnengekomen	  post	  

-‐Jaarverslag	  geschillencommissie	  

	  

	  

	  



6. Schoolplan	  

-‐Vraag	  vanuit	  Gilles:	  hoe	  en	  waar	  worden	  acties	  geëvalueerd	  en	  op	  basis	  van	  welke	  

informatie	  worden	  de	  plannen	  opgesteld?	  Anton:	  een	  deel	  van	  de	  evaluatie	  komt	  terug	  

in	  de	  jaarplannen	  en	  in	  het	  jaarverslag.	  WMKPO	  levert	  een	  aantal	  data,	  op	  basis	  hiervan	  

wordt	  het	  jaarplan	  opgesteld.	  Ook	  actuele	  regionale	  en	  landelijke	  ontwikkelingen	  (bijv	  

Passend	  onderwijs)	  worden	  meegenomen.	  Anton	  licht	  dit	  toe.	  Karin	  vult	  aan	  dat	  de	  

werkgroepen	  goed	  richting	  kunnen	  geven	  aan	  de	  uitvoering	  van	  de	  plannen.	  

-‐Gilles:	  wat	  blijft	  er	  over	  van	  de	  missie:	  “leren	  van	  en	  met	  elkaar”	  nu	  er	  niet	  meer	  

gewerkt	  wordt	  met	  combinatiegroepen?	  Anton	  vertelt	  dat	  er	  structureel	  een	  aantal	  

activiteiten	  plaats	  vinden	  waarbij	  samenwerken	  centraal	  staat.	  Toch	  zal	  er	  (in	  deze	  

schoolplanperiode)	  gekeken	  moeten	  worden	  in	  hoeverre	  de	  missie	  nog	  past	  binnen	  het	  

onderwijs	  op	  de	  Coppele.	  Visie/missie	  behandelen	  we	  in	  de	  derde	  MRvergadering	  van	  

dit	  schooljaar.	  

-‐De	  teamleden	  lichten	  het	  gebruik	  van	  groepsplannen	  en	  het	  groepsoverzicht	  toe.	  

	  

7. Visie	  

Is	  de	  huidige	  visie	  nog	  steeds	  relevant	  en	  (hoe)	  is	  dit	  zichtbaar?	  (Samen	  leren	  van	  en	  met	  

elkaar).	  In	  vergadering	  3	  komt	  dit	  op	  de	  agenda.	  

	  

8. Veiligheid	  en	  gezondheid	  

Geen	  bijzonderheden	  

	  

9. Passend	  onderwijs	  

Scholen	  hebben	  zorgplicht.	  Ouders	  melden	  een	  kind	  aan	  .	  Een	  school	  mag	  (na	  

aanmelding)	  wel	  een	  andere	  oplossing	  zoeken	  indien	  het	  niet	  de	  juiste	  zorg	  kan	  bieden.	  	  



	  

10. Ouderparticipatie	  

Zie	  punt	  2	  

	  

11. Werkgroepen	  

De	  werkgroepen	  zijn	  gevraagd	  een	  plan	  van	  aanpak	  te	  maken	  en	  dit	  uiterlijk	  volgende	  

week	  vrijdag	  in	  te	  leveren.	  Marie-‐Claire	  en	  Karin	  pakken	  dit	  samen	  op.	  

	  

12. Rondvraag	  en	  sluiting	  

-‐Verzoek	  van	  Anton:	  graag	  in	  de	  agenda	  aangeven	  wanneer	  aanwezigheid	  van	  Anton	  

gewenst	  is.	  

-‐Hoe	  zit	  het	  met	  sexuele	  voorlichting?	  Antwoord:	  sexuele	  voorlichting	  vindt	  plaats	  in	  

groep	  8.	  

-‐Gilles:	  Mooi	  om	  tijdens	  de	  ouderavond	  van	  Gerry	  te	  horen	  hoe	  haar	  	  eerste	  ervaringen	  

waren	  op	  de	  Coppele.	  Wellicht	  is	  het	  een	  idee	  om	  haar	  ervaringen	  mee	  te	  nemen	  in	  een	  

nieuwsbrief.	  

	  

Afspraken:	  

Deelname	  werkgroep	  bijeenkomst	  ouderbetrokkenheid	  vanuit	  MR:	  	   Gilles/Carla(?)	  

Deelname	  werkgroep	  bijeenkomst	  ouderbetrokkenheid	  vanuit	  team:	  Mirjam/?	  

Werkgroep	  bijeenkomst	  ouderbetrokkenheid,	  OR	  benaderen	   	   Carla	  

Werkgroep	  bijeenkomst	  ouderbetrokkenheid,	  1	  teamlid	  vragen	   Mirjam	  

Bekijken	  doelstellingen	  jaarplan	  /	  werkgroepen	  	   	   	   Marie-‐Claire/Karin	  

Derde	  vergadering	  op	  de	  agenda:	  missie/visie	   	   	   	   Carla	  

Volgende	  vergadering:	  dinsdag	  5	  januari	  2016	  


