
MR vergadering         19-11-2018 

1. Welkom 

Aanwezig: Ruud, Eline, Yvonne D., Ingrid, Mabel, André, Cora 

2. Notulen 10-09-2018 

Notulen goedgekeurd. Willen meer bekendheid aan MR geven. Eline leert Ruud hoe hij een 

algemeen bericht aan alle ouder kan sturen via de app als de notulen van de MR online staan. 

3. Ontruimingsoefening 

- Goed gegaan, stonden snel buiten. Niet alle leerkrachten hebben het op de app gezet dat er 

oefening was, hier een algemeen bericht over via de app? 

- Martijn zet tekst in de Vlinders 

- Een volgende keer ontruiming met de brandweer erbij? Denk hierbij ook aan kunstmatige 

brandhaarden 

- Hebben geen automatisch systeem die doorbelt naar de brandweer, moeten zelf 112 bellen 

 

4. Jaarverslag 

- Dank aan André voor het korte en bondige verslag. Ruud wil graag meer bekendheid bij 

ouders creëren. Hoe gaan we dat doen? Zie punt 2 

 

5. Privacybeleid 

- Leerkrachten Tangent hebben hierover scholing gehad 

- Directie heeft hierover ook scholing gehad 

- Hoe doen we dat met invallers? Hebben een invalcode voor de pc, maar kunnen dan alle 

gegevens van leerlingen zien 

- Is de Vlinders nog interessant voor ouders nu we de app hebben? Er is bij de MR een 

voorkeur voor de app, als hier goed en op tijd berichten in worden geplaatst is de lijn korter 

naar ouders en hebben ze direct informatie 

- Leerkrachten hebben meer kennis nodig van de werking van de app. Dit nemen we mee naar 

de volgende teamvergadering van 15-01 

- OR moet een button op de app krijgen  Martijn krijgt hier opdracht toe 

- In de volgende teamvergadering van 15-01 gaan we bespreken of het mogelijk en wenselijk is 

om de Vlinders af te schaffen 

 

6. Ontwikkelingen onderwijs + werkdrukgelden 

a. Visie traject 

- Visie traject met Francoise Timmermans. Wat doen we nu en waar willen we heen. Kijkt nu 

ook in verschillende groepen wat ze ziet en gaan overleggen met IB hoe nu verder 

- Discussie over het  werken met  bepaalde CITO toetsen. Hoe zien we dan de ontwikkeling van 

kinderen? Nu ook KIJK en SCOL (is registratie op het welbevinden van de leerlingen bij Scol.)                

b. Lerarentekort 

- Stappenplan bij vervanging van ziekte. Wat heeft onze voorkeur als er vervanging nodig is? 

Kwaliteit moet hierbij voorop staan, geen opvang voor kinderen maar onderwijs geven. 

- Stappenplan nemen we mee naar de teamvergadering van 15-01 

- Als stappenplan af is en goedgekeurd, wordt het gecommuniceerd met de ouders 

c. Werkdrukgelden 



- Werkdrukgelden zijn goed besteed dit jaar. Laura van Weert is voor 0.8fte aangenomen zoals 

beschreven in het plan en de collega’s die scholing volgen (Lindsy, Jan, Sandra) worden van 

het beetje dat over blijft vervangen op de dagen dat ze voor de studie er niet zijn 

 

7. Onderhoud school 

- Verbouwing psz is begonnen 

- Peutergroep Bahar loopt en blijft voorlopig ook lopen 

- Offerte voor de toiletten is aangevraagd. Vloeren willen we liefst gieten. 

- Volgende punt voor onderhoud is de linoleum vloer in de gehele school en het vergroenen 

van de speelplaats aan de Groeseindstraat 

 

8. GMR 

- Overleg geweest met de Raad van Toezicht, relatie GMR en CvB besproken. De formatie 

bestuursbureau stond op agenda. 

- Tevredenheid over het schoonmaakbedrijf is matig. Plan opgevat om dit anders aan te gaan 

pakken met eigen mensen 

- CvB vraagt nu vaak te veel advies aan de GMR, GMR gaat voortaan alleen maar goedkeurig 

geven. CvB krijgt nu te veel aangedragen van de GMR, te veel verantwoordelijkheid bij GMR 

- Mensen in de GMR zitten er vooral vanuit zichzelf niet vanuit de school waarvoor ze 

vertegenwoordigen 

 

9. Arbomeester 

- 30 oktober 2018 keuring gehad. Ging redelijk, nog aantal punten om aan te passen en dat 

onze aandacht nodig heeft. Ruud en Pim gaan hiermee aan de slag. 

- 15-01 in de teamvergadering bespreken wat de algemene punten zijn en waar we als team 

een beslissing over moeten nemen 

 

10. BVL 

- Verkeerskrantje is volgens veel collega’s te theoretisch, willen meer in de praktijk gaan doen 

aan verkeer 

- Vanuit Interpolis project ‘VR wegwijs’ voor de groepen 7-8 

 

11. WVTTK 

- Klassenouders weer invoeren voor iedere klas om uitjes etc. te regelen. Ontlast de leerkracht 

- Schoolreisje is bij sommigen bekend, ouders van OR brachten het alsof de reden van de 

bestemming gekozen is om minder ouders nodig te hebben. Ruud gaat OR hierop 

attenderen. ( gedaan 22/11) 

- 9 november klankbordwerkgroep geweest. Besproken wat er goed gaat op de Cocon en wat 

we zouden moeten veranderen volgens de ouders 

- Enquête bij ouders nog niet afgenomen over de combi-klassen. Ingrid van der Pluijm is 

hierover meerdere keren gemaild door Ruud. Helaas geen reactie over de enquête vanuit 

Tangent. Ruud gaat hier verder achteraan 

- Visietraject gaat op de agenda voor de MR van 21 januari. MR wil hier graag over meedenken 

en advies uitbrengen 

- Kaderbrief begroting had al af moeten zijn en ter inzage aan de MR aangeboden moeten zijn. 

Is nog niet gebeurd staat NIET specifiek in jaarrooster. Wij hebben adviesrecht. Ingrid moet 

gevraagd worden om de begroting ter inzage.  Is inmiddels gedaan door Ruud en de 

begroting is beschikbaar ( januari op agenda of liever eerder ter inzage?) 


