
Mr vergadering 10-09-2018 

Aanwezig: Ingrid, Ruud, Yvonne, Eline, Mabel, Cora 

Afwezig: André (vergadering eigen werk) 

1. Welkom 
Welkom aan Eline, nieuwe MR-lid. Yvonne maakt voortaan de notulen en stuurt deze aan alle 
MR leden ter inzage. Die geven akkoord en dan kunnen de notulen vervolgens op de site. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
- Bahar is gestart met ouder- kind activiteiten voor kinderen vanaf 3.5 jaar 
- Schoolgids is aangepast n.a.v. de vorige vergadering en staat inmiddels op de site 
- Zijn nog steeds op zoek naar luizenmoeders, we hebben er 1 bij gekregen 
- Ruud gaat navragen in de Vlinders of er animo is onder ouders om te brigadieren 
- Pushbericht voor de Vlinders werkt nog niet 
- Tangent komt binnenkort met een enquête, onze vragen willen we daarin opnemen 

m.b.t. de combinatiegroepen 
 

3. Ouderbijdrage 
Er is geen nieuw voorstel vanuit de OR. We krijgen maximaal 50% van de ouderbijdrage 
binnen op het moment. Directie houdt het budget in de gaten en er zullen keuzes gemaakt 
moeten worden bij de activiteiten. 
Advies aan OR: 1x brief voor schoolreis en in 1x betalen. GEEN SPAARSYSTEEM 
 

4. Jaarplan Tangent 
 Verbouwing Cocon start hopelijk na de herfstvakantie. Ingrid heeft ook een voorstel gedaan 
om meteen de toiletten boven op te knappen i.v.m. leidingwerk dat boven de koffiekamer 
loopt.  
 

5. Jaarplan Cocon 
- We zijn bezig om de visie te bepalen d.m.v. een studietraject.  
- Oudergesprekken zijn aangepast, nu met ouder/kind/school. Was voor ouders niet 

duidelijk gecommuniceerd, op letten bij volgende keer. 
- Ouderkamer zetten we door, inloop + info-ochtend in de aula 
- Leerlingenraad loopt door, nu met een zittingstermijn. Max 2 jaar in de leerlingraad, 

Ruud neemt dit weer over van Martijn. 
- Taaltuin aanvraag is gehonoreerd, is voornamelijk in de klas en heeft coachende rol om 

vaardigheid van de leerkracht te vergroten 
- Techniekkast aangeschaft 
- Vakwerkgroepen zijn expertisegroepen geworden, meer overleg mogelijk met meer 

mensen 
- Leerplein in de aula gaat doorontwikkeld worden 
- Kunst-taalroutines worden verder doorontwikkeld dit jaar 
- Ingrid en Martijn gaan scholing volgen. Ingrid  IKC en Martijn  directeur 
- Voor de groepen 3 t/m 8 is SCOL aangeschaft om het gat te dichten op SE ontwikkeling 
- Veel studenten dit jaar, we zijn een opleidingsschool 

 
6. MARAP 

Bestaat niet meer, gaan over tot maken jaarverslag. 
 
 

7. Jaarplanning MR data 



18 maart, 13 mei, 17 juni. Was onduidelijkheid over data februari, maar die vervalt 
 

8. GMR 
André is er niet om te vertellen. Er is mogelijkheid om MR studie te volgen. 
 

9. Communicatieplan 
- Cora past plan tekstueel aan 
- Contact OR/MR is niet bestaand. De OR wordt de volgende keer uitgenodigd om bij de 

MR vergadering aanwezig te zijn (vertegenwoordiger). Dit doet Ruud. Volgende jaren 
wordt de OR uitgenodigd om bij de eerste vergadering te zijn. 

- Als de MR notulen op de site staan komt er een kopje in de Vlinders zodat de ouders 
hiervan op de hoogte zijn 

- Jaarverslag moet gemaakt worden van de MR (tot december) en aangeleverd worden. 
Tot nu toe niet gedaan. 

 
10. BVL 

- Duimpjes uitgedeeld 
- Fietsen parkeren in de Groeseindstraat gecommuniceerd naar buurtbewoners. 
- Interviews vanuit VVN met ouders en leerlingen zijn bezig.  


