
Notulen	  MR	  vergadering	  23-‐06-‐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	  	  31-‐03-‐2015	  

-‐Themabijeenkomst:	  

Anton	  vertelt	  dat	  er	  een	  schakelfunctionaris	  in	  het	  netwerk	  aanwezig	  is.	  In	  het	  

directieberaad	  is	  voorgesteld	  om	  de	  schakelfunctionaris	  (Pauline	  van	  Santvoort)	  

eventuele	  themabijeenkomsten	  te	  laten	  organiseren.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  oudergeleding	  

hier	  geen	  actie	  meer	  in	  hoeft	  te	  ondernemen.	  Marie-‐Claire	  vraagt	  of	  er	  aandacht	  is	  voor	  

thema’s	  zoals	  mediawijsheid	  in	  groep	  8.	  In	  groep	  8	  komt	  ieder	  jaar	  iemand	  van	  Bureau	  

Halt	  vertellen	  en	  ook	  social	  media	  is	  een	  onderwerp.	  

-‐Klimaat	  en	  temperatuur:	  

De	  thermostaten	  hangen	  op	  verkeerde	  plek	  (zijn	  niet	  gebonden	  aan	  de	  ruimte	  waarin	  ze	  

hangen).	  Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  ramen	  en	  deuren	  dicht	  blijven	  om	  het	  systeem	  zo	  

optimaal	  mogelijk	  te	  laten	  functioneren.	  

-‐Ongevallenregistratie	  is	  verplicht.	  

-‐De	  Coppele	  heeft	  kenmerken	  van	  zowel	  een	  netwerkschool	  als	  een	  smalle	  

ondersteuningsschool.	  Er	  wordt	  gekeken	  of	  er	  over	  en	  weer	  met	  de	  Mozaik	  

ondersteuningsarrangementen	  ingericht	  kunnen	  worden	  voor	  individuele	  kinderen.	  	  

-‐mailadres	  MR	  Coppele:	  Anton	  gaat	  na	  of	  dit	  er	  al	  is.	  Zo	  niet,	  dan	  vraagt	  hij	  het	  aan.	  Gilles	  

gaat	  dit	  account	  beheren.	  

	  

	  



3. Notulen	  teamvergaderingen	  

Notulen	  zijn	  goedgekeurd	  

	  

4. Nieuws	  uit	  de	  GMR	  

-‐Er	  verandert	  het	  één	  en	  ander	  binnen	  de	  CAO.	  Anton	  licht	  dit	  toe.	  

-‐Resultaten	  eindCITO:	  de	  Coppele	  scoort	  gemiddeld	  en	  zit	  ruim	  boven	  de	  inspectiegrens.	  

-‐Er	  wordt	  nog	  steeds	  naar	  een	  nieuwe	  voorzitter	  gezocht.	  

	  

5. Binnengekomen	  post	  

Geen	  binnengekomen	  post	  

	  

6. Concept	  Schoolgids	  (I)	  

Anton	  licht	  dit	  toe.	  	  Er	  zijn	  wat	  kleine	  aanpassingen	  en	  er	  veranderen	  een	  aantal	  zaken	  in	  

de	  planning	  op	  de	  kalender.	  	  Na	  toezending	  graag	  reactie	  voor	  het	  einde	  van	  het	  

schooljaar.	  

	  

7. Concept	  Schoolplan	  (I)	  

Anton	  licht	  dit	  toe.	  Het	  schoolplan	  is	  voor	  een	  groot	  gedeelte	  gebaseerd	  op	  de	  uitslag	  van	  

de	  WMKPO	  (quickscan	  etc).	  Na	  toezending	  graag	  reactie	  (mag	  ook	  begin	  volgend	  

schooljaar).	  

	  

8. Visie	  (I)	  

Aanhouden	  tot	  eerste	  vergadering	  volgend	  schooljaar	  

	  

	  



9. Veiligheid	  en	  gezondheid	  (I)	  

Jaarlijks	  worden	  kinderen	  besproken	  met	  speciale	  medische	  behoeften	  en	  hoe	  er	  

gehandeld	  moet	  worden	  bij	  calamiteiten	  omtrent	  deze	  leerlingen.	  	  

Er	  wordt	  dit	  jaar	  nog	  een	  ontruimingsoefening	  gepland.	  (Naschrift:	  dit	  gebeurt	  in	  het	  

nieuwe	  schooljaar)	  

	  

10. Passend	  onderwijs	  /	  arrangementen	  

Het	  team	  gaat	  meer	  betrokken	  worden	  bij	  het	  ondersteuningsbudget	  en	  de	  

arrangementen.	  Karin	  licht	  toe.	  	  

	  

11. Jaarplan	  MR	  

Wordt	  tijdens	  de	  bijeenkomst	  met	  de	  oudergeleding	  besproken	  

	  

12. Ouderparticipatie	  

Er	  is	  nog	  steeds	  behoefte	  aan	  participerende	  ouders	  (denk	  aan	  leesouders	  etc).	  Karin	  

vertelt	  dat	  wanneer	  ouders	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  school,	  dit	  vaak	  goede	  resultaten	  (bij	  de	  

kinderen)	  geeft.	  Er	  wordt	  opgemerkt	  dat	  het	  vaak	  goed	  werkt	  wanneer	  ouders	  

persoonlijk	  aangesproken	  worden.	  Karin	  neemt	  dit	  mee	  richting	  de	  algemene	  

ouderavond.	  

	  

13. Functioneren	  MR	  

We	  zijn	  als	  oudergeleding	  regelmatig	  extra	  bij	  elkaar	  gekomen.	  Dit	  wordt	  als	  prettig	  

ervaren.	  Het	  streven	  is	  om	  nog	  wat	  vaker	  in	  subgroepjes	  bij	  elkaar	  te	  komen.	  Per	  

volgend	  schooljaar	  gaan	  we	  kijken	  hoe	  we	  hier	  vorm	  aan	  kunnen	  geven.	  

	  



14. Inventarisatie	  scholingsbehoefte	  

Er	  is	  geen	  behoefte	  aan	  scholing	  momenteel.	  

	  

15. Rondvraag	  en	  sluiting	  

Geen	  bijzonderheden.	  

	  

	  

Afsprakenlijst:	  

• Werkgroepen	  bespreken	   	   	   	   	   Marie-‐Claire,	  Karin	  

• Voorstellen	  MR	  tijdens	  algemene	  ouderavond	   	   Iedereen	   	  

• Nagaan	  of	  er	  al	  een	  MRmail	  account	  is	  /	  aanmaken	   Anton	   	   	  

• Ontruimingsoefening	  plannen	   	   	   	   Karin	  

• Cijfers	  mbt	  het	  resultaat	  van	  ouderbetrokkenheid	  

	   achterhalen	  tbv	  de	  algemene	  ouderavond	  	   	   Karin	  

• Extra	  bijeenkomst	  plannen	  oudergeleding	  

	   (mbt	  jaarverslag	  MR	  en	  jaarevaluatie)	   	   	   Carla	  

	  

	  

	  


